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1. — GEÇEN 1 

Birinci Oturum 
Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku 'nun 

Arıcılık kanunu teklifi ile 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı Kanununun 4 ncü ve 100 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, talebi 
üzerine geri verildi. 

Manisa Milletvekili Refik Şevket ince ve 7 
arkadaşının, resmî daire ve müesseselerin siyasi 
partilere bedelsiz mal devir edemiyeceklerine ve 
bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait 
olup siyasi partilere terkedilmiş olan gayrimen
kul mallarla bu partiler tarafından genel menfa
atler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine 
ve Hazineye iadesine dair kanun teklifinin tümü 
üzerinde görüşüldü. Birleşime ara verildi. 

tkinci oturum 
Birinci oturumda görüşülen Manisa Millet-

Sözlü sorular 
1. — Çanakkale Milletvekili Süreyya En

dik'in, Atatürk'ün Ziraat Bankasında sahip 
olduğu üç kasadan birinin, vefatından sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından partiye 
maledildiği hakkındaki söylentinin hakikata 
uygun olup olmadığına dair sorusu, Adalet, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/441) 

2. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Murgul Bakır Fabrikası dumanının civar köy-

Tasan 
1. — Harh felâketzedelerinin himayesine 

dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre anlaşma
larının onanması hakkında kanun tasarısı 
(1/247) (Dışişleri, Millî Savunma ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Komisyonlarına) ; 

Raporlar 
2. —• Amasya Milletvekili Kemal Eren ve 

PANAK ÖZETİ 

vekili Refik Şevket İnce ve yedi arkadaşının 
kanun teklifinin tümü üzerinde bir müddet da
ha görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

Üçüncü oturum 

Manisa Milletvekili Refik Şevket ince ve 
yedi arkadaşının kanun teklifinin tümü üzerin
deki görüşme devam etti. 

7 . VIII . 1951 Salı günü saat 15 te toplanıl' 
inak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Tokad Milletvekili 

Fikri Apaydın M. önal 

Kâtip 
istanbul Milletvekili 

F. Tekti 

lere yaptığı zarar miktarına ve halkın bu da
imî zarardan korunması için ne gibi tedbirler * 
düşünüldüğüne dair ooru önergesi, işletmeler 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/442) 

Yazılı soru 

1. — Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, 
Hekimhan ilçesi Belediye Başkanı Tevfik Ün-
sal'm Malatya Valiliğince işten el çektirilmesi 
sebebine dair yazıh soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/443)* 

Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'nin, gay-
rimenkuie tecavüzün define dair kanun teklifi 
ve içişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(2/191) (Gündeme); 

3. — işçilere hafta tatili ve genel tatil gün
lerinde ücret verilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Çalışma ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/232) (Gündeme); 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,07 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Muzaffer Onal (Tokad) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) [*] 
BAŞKAN — Ekseryetimiz hâsıldır; oturumu 

açıyorum. 
Bir önerge var, okuyoruz. 

S. — YOKLAMA 

sorulardan önce görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tokad Milletvekili 
Sıtkı Atanç 

Yüksek Başkanlığa 
Gündeme dâhil bulunan kanun tasarılarının 

BAŞKAN — önergeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce 
ve 7 arkadaşının, Resmî daire ve müesseselerin 
siyasi partilere bedelsiz mal devir edemiyecek-
lerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih 
derneklere ait olup siyasî partilere terkedilmiş 
olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafın
dan genel menfaatler için yaptırılmış olan bina
ların sahiblerine ve Hazineye iadesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa, İçişleri, Maliye, Adalet 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/284) [#] 

BAŞKAN — Tasarının görüşmesine devam 
ediyoruz. Söz, Osman Şevki Çiçekdağ'indir. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 
Sayın arkadaşlarım, dün bütün yurdu, bütün 
milleti yakından ilgilendiren teklifimiz yüksek 
huzurunuza takdim edildikten ve görüşmeler baş
ladıktan sonra muhalefet partisinin sözcüleri 
söz almış bu mevzudaki noktai nazarlarını belirt
mişlerdi. Fakat sayın başkanın ufak bir tatil 
kararı vermesi üzerine bu arkadaşlarımızın Mec
lisin, bu kubbenin altında yer almadıklarını gör
dük. Kendi namı hesaplarına acıdık, üzüntü 

[•] Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve 
7 arkadaşınsın teklifinin görüşülmesine rastlıyan 
bu ve bundan sonraki Birleşime C. H. P. men
subu milletvekilleri katılmamışlardır. 

duyduk, isterdik ki, bütün bir millet dâvasında 
milleti yakînen ilgilendiren bu mühim mevzuda 
bu arkadaşlarımız da yerlerinde yer alsınlar ve 
sonuna kadar bizimle her maddede, her noktada 
çarpışsınlar. Müsademei efkârdan barikai haki
kat çıkar mazmunu, bir hakikattir. Fakat gördük 
ki onlar, bu yoldan da kaçınmış ve sıyrılmış bu
lunuyorlar. Onların buradan kaçmış ve gitmiş 
olmaları bize sadece kendi adlarına üzüntü ve
rir. Yoksa biz bu mevzuda büyük Türk Milleti
nin, 22 milyonun karşısında ona hesap verece
ğiz. Zaten kendilerine verilecek hesabımız yok
tur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlar; bu mevzuu, bu dâvayı 
hassasiyetle takip ettiniz ve hattâ haylice yor
gunluk çektiniz. Ben bu mevzuda irticalen ko
nuşmayı çok isterdim. Yüreğimin bütün heye
canını, hislerini size arzetmek isterdim. Fakat 
ne yapalım ki vakit dardır. Siklerin vaktinizi 
fazla almamak için tesbit ettiğim notları sizle
rin huzurunuzda belirtmekle iktifa edeceğim: 

Aziz arkadaşlarım, tarihî ve kutsal bir ka
rarın arifesindeyiz. Türk Milleti yıllardan beri 
üzerinde derin bir ıstırap ile durduğu, yürekten 
bir alâka ile takip ettiği bu kararı bugün sonsuz 
bir heyecan ve iştiyakla bekliyor. Bu tarihî ka
ran gölgelendirmek onun büyük şümul ve mâ
nasını küçültmek için muhalefetin günlerden^ 
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B : 110 7 . 8 . 
beri başvurduğu samimiyet, hakikat ve ciddi- | 
yetteu uzak, mantıksız ve haksız propaganda I 
yaygarası ve dün buradan, bu kürsüden namdar 
iki sözcüsünün, înönü ile Barutçu 'nun aynı zih
niyet, aynı ruhi halet içinde ona ekledikleri be
yanat; katiyen emin olunuz ki, büyük Türk j 
Milletinin iman ve vicdanında zerre kadar yer j 
alamıyacak, asla yer bulamıyacaktır. 

O faaliyet de, dünkü beyanat da şimdiye ka
dar yaptıkları gibi, bu kubbenin altında en kü
çük bir akis yapamıyacak, en ufak bir iz bırak-
mıyacaktır. Çünkü, biz büyük milletimizin yü
rekten inandığımız sağduyusu önünde bütün 
bunların sı&r olmaya, eriyip gitmeye mahkûm 
olacağına yine bütün samimiyetimizle inanmış 
bulunuyoruz. Onlara da tavsiyemiz, böyle boş 
ümitlere kendilerini kaptırmasınlar. Hakka, ha
kikate dönsünleiv Milletin teveccühüne mazhar 
olmanı n, millefgönlüne girmenin yolu, bu yol 
değildir. 

Sayın arkadaşlarım, muhalefet sözcülerinin ı 
dünkü konuşmalarından şunu bir kere daha an
lamış bulunuyoruz ki, muhalefet 14 Mayısı ale
lade bir takvim yaprağı addetmekte musirdir. 
Halbuki hepiniz de ve bütün dünya da biliyor ki 
14 Mayıs herkesin ve hür dünyanın takdirlerle, 
hayranlıklarla takip ettiği ve andığı Türk. Mil
le tinin muazzam ve muhteşem bir demokrasi za
feridir. O güne kadar işlemiyen, işletilmiyen ve 
bağlanan millî iradenin şahlanarak tecelli etti
ği gündür. 

O güne kadar uğrunda oluklarla kanlar akı
tılan ve fakat buna rağmen hükmü hiçe sayılan 
Anayasanın, o güne kadar çiğnenen kanunların, 
o güne kadar milletçe hürriyetimize, masuniye
timize, malî ve iktisadi tasarruflarımıza tevcih 
edilen cebir ve tahakkümlerin son bulduğu gün
dür.. Şefin, şef zümresinin, tek partinin ve tek 
parti saltanatının bir kere daha hortlamamak 
üzere tarihe gömüldüğü gündür. 

Faik Ahmed Barutçu'nun da dün burada 
intakı hak kabilinden işaret ettiği üzere, cehen
nemi bir hayat devresinin kapandığı, hedefi nur, 
itilâ, refah ve saadet olan bir millet hayatının 
başladığı gündür. 

Bu böyle olunca ve hattâ kendileri de komis
yonlardaki müzakerelerde ve bu kürsüde bu ha
kikati böylece kabul edince samimî olarak yapıla
cak şey, bu yeni hayata, bu yeni cereyana sami- | 
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mîyetle ayak uydurmaktır. Yoksa bu yolun fe
ragatli ve tertemiz yolcularına çelme takmak, if
tira ve isnat ağlarını onun yolları üzerine ger
mek değil. 

Samimiyetle yapılacak şey, İnönü'nün ta 1938 
de Devlet Başkanı olarak millet huzurunda bu 
kürsüde yemin ettiği gün söylediği söze sadık 
kalması idi. înönü o gün aynen. Her türlü ceb-
rü şiddetten âri bir halk idaresi tesis edeceğiz 
demişlerdi. Ve bütün milletin takdirini kazan
mışlardı; fakat sonradan gördük ki, millet önün
de verilen söz, bir kuru lâftan ibaret kaldı. Halk 
idaresi yine bir hayal, tek şef, tek parti ve zümre 
saltanatı bir vakıa, bir hakikat. 1946 senesinde 
memlekette Demokrat Partinin açtığı millî hâ
kimiyet bayrağı altında büyük millet çoğunlu
ğunun hararet ve heyecanla saf bağladığı zaman 
yine çok umduk ve çok bekledik ki, bu parti ba
şındakiler bu millî hareket karşısında bir parça 
kendilerine gelsinler. O güne kadar tıkanmış olan 
kulaklarını açarak milletin sesine ve gözlerine 
gerdikleri perdeyi kaldırarak yurdun.feci manza
rasına teveccüh ve temayül etsinler. Bu da olma
dı. Ordunun, topun ve millet kasasının ellerinde 
bulunduğunu yer yer bir tehdit silâhı olarak 
haykırdılar. Memlekette doğan yeni demokratik 
hayatı ve cereyanı yok etmek için ellerinden ge
len her şeyi yaptılar fakat millet, mert ve kah
raman millet bu naralar karşısında sinmedi. Dik 
adımlarla ve açık alınla mücadelesine ve müca-
hadesine devam etti. Nihayet 14 Mayıs zaferiyle 
bu istipdat ve tahakküm rejimini yere sererek 
kendi iktidarını ilân etti; 

Gönül isterdi ki; bizden olan bu memleketin 
çocukları olan bu parti mensupları milletin bu 
beliren bu idaresi karşısında akıllarını başlarına 
alsınlar açılan yeni bu devrin icaplarına uygun bir 
hareket hattı takip etsinler. îlk hükümet prog
ramındaki bir devri sabık yaratmıyacağız ifade
sinden ve bununla ahenkli olarak derhal Af Ka
nunun tedvininden ilham ve ders alarak kendile
rine çekidüzen versinler. Hayır buna teveccüh 
etmek samimiyetini de göstermediler. Bütün fa
aliyetleri bir mugalâta, tezvir, iftira ve isnatlarla 
bir iktidarı yıpratma hedefine yöneldi. Bir sal
tanat hayatından düşmenin hıncı ile her türlü 
saldırmayı caiz gördüler. Samimane uzattığımız 
eli koparmak, açtığımız aguşu hançerlemekten 
kendilerini alamadılar., 

Demokrat Partii arkadaşlar, milletvekili ola-
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rak, çok sabırlı, çok temkinli insanlarız. Zaten 
partimizin muvaffakiyet âmillerinin başında da 
bu gelir. 5 yıllık mücadele zamanında partili 
olarak Büyük Türk Milletinin huzurunda birçok 
mesele ve hâdiseler karşısında çıktığımız ve ko
nuştuğumuz zaman her birimiz milletin parası 
ile, milletin almteri ile vücuda gelmiş olan ve 
eğri yollardan Halk Partisinin silki mülküne ge
çirilmiş bulunan gayrimenkulleri bize gösterir
ler ve onların bir Halkevi değil, bir kültür mer
kezi değil, bir parti propaganda yeri olduğunu 
söyliyerefc ve hattâ memleket çoeuklannın bu 
yerlerle ilgisi olmadığını ileri sürerek, bunların 
mutlaka hakiki hak sahibi millete iadesi lüzumu
nu yürekten gfelen bir temenni ve bir dilek ha
linde belirtirlerdi. Hepiniz bu hâtıraların ve 
bu işaretlerin yükü altındasınız. 

Halk Partisini alaşağı eden 14 Mayıs zaferi
ni yaratan sebepler meyanmda milletin bu ira
de ve işareti de vardır. 

Fakat biz Demokrat Parti milletvekilleri ola
rak burada bu muallâ kubbenin altında kahir 
bir ekseriyet halinde yer aldığımız zaman bu 
noktanın dahi kendiliğinden halledilmesini bek
ledik. Evet bekledik, hem de uzun müddet bek
ledik ki, Halk Partisi samimiyet yoluna girsin, 
kendiliğinden bunu yapsın, Eğer biz dedikleri 
gibi fevrî hareketlerle, kin ve intikam hisleriyle 
hareket eden kimseler olsaydık, bu memlekette 
partilerarası bir anlaşmayı ve bu anlaşmanın 
Türk Milletinin birliğini, refah ve saadeti uğ
runda birleşmeyi hedef tutan gayesini bir tara
fa bırakır, bu kadar uzun bir müddetin geçme
sine mahal bırakmadan bugünkü tasarı ile hu
zurunuza gelirdik. Bu gecikme, sadece muha
lefet partisine bir düşünce, bir tedbir arama ve 
bulma, bir hakkı sahibine verme fırsatını ver
mektir. Hülâsa sadece bir samimiyet ile kendi
sine gelmek imkânına onu kavuşturmaktı. Maat
teessüf bu da olmadı. Nihayet biz arkadaşları
nızın ve sizlerin hissiyatına tercüman olduğunuz 
Büyük Milletin iradesine uygun olarak bu tasarı 
ile huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. 

Bu tasarının birinci maddesi, Barutçu'nun 
dediği gibi asla bir haşiv olamaz. Barutçu za
ten resmî müesseselerin, belediyelerin ve özel 
idarelerin teberruda bulunmaları mevcut mev
zuata aykırıdır. Bunu teklife koymakla mak
sadı kamufle ediyorsunuz* maksadınız Halk 
Partisinin mallarının tasfiyesidir, bu teklifi de 
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I bu ad altında buraya getiriyorsunuz, diyor. 
| Arkadaşlar, kamuflaj hiçbir vakit şiarımız 
I olamaz. Açık,, samimî ve mert konuşmak en bü

yük hasletimizdir. Kendileri iktidarda iken hep 
bu yoldan yürüdükleri için, herşeyi yaldızla
yarak yutturma yoluna gittikleri için bizi de 
kendileri gibi addediyorlar. Biz burada teşriî 
ve millî vazifemizi görürken asla bu yola düş-
nıiyeceğiz ve bu hususta çok dikkatli, çok titiz 
ve hassas olacağız. Birinci madde ile bu mem
lekette yarın Anayasa diye hakkedilecek bir 
düsturu, ahlâk ve fazilet düsturunu vaz 'ediyo
ruz. İnsan olarak, parti olarak, iktidar olarak 
evvelâ kendimizi bağlıyoruz. Kendi zamanla
rında olduğu gibi kanunlara rağmen kanun
ların çiğnenerek haksız fermanların, tasarruf
ların önüne geçecek bir kaideyi millet önünde 
inşa ediyoruz. Bu kendimize olduğu gibi yarı
na ve uzun yarınlara ebedî ve ölmez bir emir 
ve işaret olacaktır. Bu itibarla arkadaşımızın 
bunu .ciddiyetle telâkki ve kabul etmesi gere
kirken ona bu mânayı vermesini üzüntü ile te
lâkki etmiş bulunuyoruz. 

Muhalefet Lideri İnönü konuşurken teklifi
mizi o kadar karıştırdı, ona öyle yersiz ve ha
tırımızdan geçmiyen mânalar verdi ki; teessür 
duymamak mümkün değildir. Bu teklifle biz 
Halkevlerini ilga ediyormuşuz. Bu haksız ve 
sakim imiş. Halkevlerini kendimize alıyormu-
şuz. Bu kürsüden haykırıyorum. Teklifimiz siz
lerin ve bütün milletin nazarı tetkik ve takdi
rine arzedilmiştir. Halkevlerini lâğv gibi bir 
mânayı tazammun eden tek bir kelime göste-
rirlerse bu teklifteki imzamı şahsan derhal 
geri alacağımı buradan ciddî ve samimî olarak 
ifadeyi bir vazife addederim. Hayır sayın arka
daşlar, Halkevleri denilen ve kendilerince kül
tür ve sanat teşekkülleri olarak anılan müesse
seler yine partilerine bağlıdır. Onu tüzüklerine 
göre istedikleri gibi işletebilirler. Biz teklifi
mizle sadece bedelsiz ve parasız milletten alı
nan ve halkevleri adı altında ve zor yolu ile 
kanunsuz ve haksız bir surette halk partisine 

I mal edilen malların, sahibi hakikisi olan mille
te, tüzel kişilere iadesini teklif ediyoruz. Çok 
rica ederim, bu; halkevlerinin lağvı ve onu 

I kendi partimize almak mânasında telâkki edi
lebilir mi? Böyle bir telâkkinin sizlerin olduğu 
kadar millî vicdanda da en ufak bir tesir ya-

I ratmıyacağına inanıyoruz., 
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Yine înönü, mallarında tasarruflarını tanı-

mıyormuşuz diyor. Hangi tasarruf? Hangi alm-
teri ile, hangi aidatla, hangi müs&mere ile vü
cuda getirilen mamelek ki, onu tanımıyoruz? 
Böylelerı varsa onlar tamamen kendilerine ka
lacaktır. Onların bir çöpüne dokunmıyacağı-
mızdan da emin olabilirler. 

Bizim teklifimiz kendi iktidarları ve idare
leri zamanındaki resmî kayıtlarla Devletten, 
resmî müesseselerden parasız veya mevcut ka
nunlara aykırı olarak ufak bir bedel takdiri 
suretiyle alınmış olduğu açık olarak anlaşılan 
gayrimenkullerin sahiplerine iadesidir. Yani 
hukukan bir gasba dayanan haksız ve kanun-
«ız bir iktisaba son vermektir. Dayandığımız 
millî ve maşerî vicdandır. Gerekçemiz onu bir
kaç sayfa ile tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Dün muhterem bir arkadaşım anlattı. Kay
seri'de bir Cumhuriyet ilkokulu vardır, husu
si muhasebenindir. Hususi Muhasebenin silki 
mülkünde bulunan bu ilk okulu C. H. P. si, ver
diği bir emirle, doğrudan doğruya kendi par
tisine hibe ettirmiştir. Hibe ettirdikten tescil 
işi de yapıldıktan sonra özel idareye orasını 
kiraya vermiştir. îşte biz böyle haksız, kanun
suz, adaletsiz bir kararla alman mülkleri sahip
lerine, özel idareye vermek kararındayız. Tek
lifimizin taşıdığı mâna ve ruh budur. 

Beypazarı'nda belediyenin bir gayrimenku
lu vardır. O. H. Partisi ona göz dikmiştir, 
silki mülküne geçirmek istemiştir, . emir ver
miştir, irade ısdar etmiş ve gayrimenkulu ken
disine 1000 lira karşılığı olarak devrü temlik 
etmiştir. Fakat bin lirayı belediye kendisine 
hibe etmiştir, teberru etmiştir. Biz bu halleri 
ortadan kaldırmak, milletin, özel idarelerin, j 
belediyelerin, kendi mülklerine kendi mallarına I 
kavuşmasını sağlamak için yüksek huzurunu
za gelmiş bulunuyoruz. 

Onlar bunu takdir etmediler, bilmedüer, 
bilmek istemediler. Esbabı mucibemiz işte bu
dur, sevgili arkadaşlarım. Biz hukukan tama
men bir gasba dayanan, haksız ve kanunsuz bir 
iktisaba böylece son vermek istiyoruz. 

Dayandığımızı soruyorlar. Bir kanun ihti
yaç ve zaruretten doğar. Millî ve maşerî vic
dandan bu kanunun bir an evvel çıkmasını 
emir ve işaret etmektedir. Biz Demokrat Par
tili Milletvekilleri olarak, millî ve maşerî vic
danda beliren ve bu ihtiyacı haykıran sese te- j 
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I baiyet ederek yüksek huzurunuza gelmiş bu

lunuyoruz. En büyük gerekçemiz Türk Mille-
! tinin maşerî vicdanıdır sevgili arkadaşlarım. 

(Bravo sesleri). 
Gerekçemiz, bu maşerî vicdanda çağlıyan, 

kükriyen bu iradenin ancak bir kısmını tesbit 
etmiş bulunmaktadır. Eğer Milletin dileğini 
olduğu gibi, teferruatı ile tesbit etmek yoluna 
gidilse birkaç sayfalık bir gerekçe değil, beş, 
on hattâ yüzlerce sayfalık bir gerekçe ile on
ların vebalini, günahını teşhir etmek mümkün
dür. Biz teferruata girmek istemiyoruz. 

Yine İnönü tabiriyle Anayasanın çiğnen
diğinden, demokratik rejimin felah bulmaz bir 
şekilde sarsıldığından memlekette adalet tehli
kesi mevcut olduğu telâkkisi verildiğinden ba
his buyurdular. 

Sayın arkadaşlar; teklifimizle, çiğnenen 
Anayasayı ayaklar altından kurtarıyoruz. Bu
gün ve yarın için ebedî olmasını istediğimiz 
demokratik rejime hayat ve felah getiriyoruz. 
Malı gasbedilen hak sahiplerine malını iade et
mek gibi âdilâne bir unsuru taşıyan bu kanunla 
adaletli bir yol açmış bulunuyoruz. Bugüne ka
dar Anayasayı çiğniyenlerin Anayasanın teyit 
ettiği millî hâkimiyet rejimini hiçe sayanların 
hak ve adalet prensiplerine aykırı olarak mil
let malım gasbedenlerin bu gibi böylece bize 
bir vaiz edasiyle ders vermeleri ne hazin bir te-
cellii hayattır. Bunları takdir sizin ve sizin 
iradesine dayandığınız Türk Milletinindir. 

Yine înönü ve yardımcısı Barutçu Anayasa 
Komisyonundan sonra grup kararma varıldığın
dan bahsile Anayasa Komisyonunun grup ka
rarma ister istemez tebaiyet ettiğini söylediler 
ve bu itibarla Anayasa Komisyonundaki arka
daşların bir baskı altında bulunduğunu işra-
beder gibi sözler söylediler. Demokrat Milletve
killeri vicdanı hür, irfanı hür arkadaşlardır. 
Grup müzakeresi meydandadır. Anayasa Ko
misyonuna ve diğer komisyonlara ayrılmış olan 
arkadaşlar grupta en ufak bir itirazda bulun
madılar. Çünki teklifimizi onlar da yürekten 
benimsediler. Atatürk Kanunu göz önündedir. 
Atatürk gibi, bu memleketi kurtarmış ve Cum
huriyet inkılâplarını meydana getirmiş büyük 
bir adam için gelen bir tasarı konuşulurken 
milletvekillerinin Anayasa bakımından göster
dikleri hassasiyeti bu arkadaşların hatırlıyarak, 
arkadaşlarımıza bu kabîl yersiz ve mânâsız tâ-

— «88 — 
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rizlgr.de bulunmamaları gerekirdi. Ne yapsın- I 
lar. Söyiiyecekler, günahlarını örtmek için her 
şeyi söyliyecekler, varsın söylesinler. Elverir-
ki, biz fürk Milletinin iradesine uygun olan 
hareket hattımızdan ayrılmış olmıyalım. Gene 
İnönü Halkevlerine yapılan yardımın yerine 
sarfedilmediği bir adalet kararma dayanmadık
ça bir efsane olmaktan ileri gidemez, dediler. 

Biz Halkevlerine yapılan yardımın büyük 
bir kısmının son yıllarda cebirle elinden alman 
paralar gibi Halk Partisinin propagandasına 
sarfedilmiş olduğunu ve onun zimmetinde bulun
duğunu kendilerinin resmen tutmaya mecbur 
bulundukları defterlerden anlamış bulunuyoruz. 

Bu kadar açık bir bedahet karşısında ilâ
mını aramak asıl vatandaşları şuursuz sayarak 
kendi taraflarına çekecek efsane yaratmanın ta 
kendisidir. 

Yine înönü: Adalet merciinin ilâmına da
yanmadıkça haksız tasarruf keyfiyeti yeni ikti* 
darın bir isnadı olur diyor. 

Sayın arkadaşlar, yine İnönü buyurdular ki: 
(Halkevleri memleketin bir kültür müessesesi
dir, bir sanat ocağıdır. Halk Partisi bunu işle- I 
mektedir. Siz Halkevlerini elimizden almakla j 
bunları yıkacaksınız.) Ben buna asla inanmıyo- j 
rum. Memleketin birçok taraflarını sizin gibi I 
gezen bir arkadaşınız sıfatiyle arzediyorum ki I 
Halkevleri, onlara izafe edilen vazifeyi asla 
yapmamıştır, memleket çocukları onların kütüp- I 
hanelerine gitmemektedir. Çünkü orada politik i 
cereyanlar var, politika faaliyetleri var. Türk 
çocuğu ve münevverleri onun hariminden dai- { 
ma kaçmışlardır. j 

Halk Partisi Başkanı, memlekette ilim ve , 
irfan, sosyal bir inkılâp hareketinin müjdesi j 
olarak Halkevlerine temas buyurdular. Arka- I 
daşlar, sonsuz bir iktidar ellerinde iken bu mem
leketin irfanını, bu memleketin kalkınmasını 
hedef tutan, bunu şiar edinen bir partinin ne 
yapması lâzımdı? Türk köylüsünün tenceresini, 
yorganmı sattırarak zorla ona gösteriş olsun di
ye mektep yapmak ve ondan sonra da bu mek
teplerden vazgeçmekle memleketin milyonlarını 
heder etmişlerdir. Bu milyonlar eğer doğrudan 
doğruya mahalline, Türk Milletinin, Türk köy
lüsünün kalkmmasi dâvasına tevcih edilmiş ol
saydı, size ketiyetle ve itminanla arzedebilirim 
ki, bugün 44 bin köyümüzde 44 bin okul inşa 
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edilmiş ve memlekete - nurunu saçmış bulunurdu. 
Onlar bunu yapmadılar. Çünkü Türk Milleti
nin kalkınması, Türk Milletinin ihtiyacı onlar 
için mevzuubahis değildi. Onlar sadece kendi
lerini, kendi zümrelerini, muhitlerini düşünü
yorlardı. Türk Milleti bugün onlara lâyık oldu
ğu dersi bunun için vermiş bulunuyor. 

Yine İnönü buyurdu ki, (Söyledi M, dedi ki 
sesleri). «Bu kanunla, bu teklifle siz, Halk 
Partisini felce uğratmak istiyorsunuz.» Niçin? 
Çünkü onun gelir kaynaklarına el konularak 
mameleki elden gidiyor. 

Arkadaşlar, bir parti asla gelir kaynağı ilç, 
böyle mamelek ile, ticaretle yürümez. Evvelâ 
bir parti, parti olarak Türk Milletinin vicdanı
na, şuuruna, aklüselimine dayanmalıdır, para
ya, kasaya değil. (Bravo sesleri). Biz bütün on
ların ellerindeki bu mamelek, bütün bu ticaret 
vasıtaları, bu temettü vasıtaları mevcut iken on
ların karşısına, ayaklarımızla, tabanlarımızla 
çıktık. Onların otomobilleri, nakil vasıtaları 
olmasına rağmen böylece karşılarına çıktık, mü
cadele ettik. Bizim kuvvetimiz, Türk Milletinin 
büyük iradesi idi. Şu halde demek ki, parti sa
dece para ile iktidara geçmez ve para ile iktidar 
muhafaza edilemez. Aslolan parti programıdır, 
partinin idealidir ve o ideal uğruna çalışan men
suplarıdır. Onlara tavsiye ederim ki, bizim beş 
senelik mücadele yolunda attığımız adımlar1 

örnek alsınlar. Yoksa milletin kesesine, mame 
lekine sahip olmak, şu ve bu paraya tasarruf 
etmek ve iktidara kavuşmak hülyası taşımak bey
hudedir. 

Sayın arkadaşlar, son olarak şunu arzetmek 
istiyorum: 

Bir parti Cemiyetler Kanunu hükmünce âda
ba, ahlâka ve kanuna aykırı bir gaye takip et 
me2 ve edemez demek, o parti mensuplarının 
da âdaba, ahlâka, kanuna aykırı hareket etme
mesi demektir. Halbuki Halk Partisi, görüyo
ruz ki, Milletin, Devletin, özel İdarenin hususi 
muhasebenin ve daha diğer bâzı resmî * teşek
küllerin mallarına el atmış, onları gasbetmiş: 
haksız olarak mamelekine ithal etmiştir. Şu hal
de Anayasayı, Anayasadan doğan diğer kanur 
lan çiğnemiş bulunmaktadır. 

Kanuna böylece aykırı hareket etmekle ken 
dişinin hikmeti vücudunu inkâr ediyor demek 
tir. Bu suretle kendisinin hikmeti vücudunu in-
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kâr eden, kanuna, âdaba, 'ahlâka aykırı hareket j 
eden bir partinin mevcudiyetine hepimizin, hat
tâ Hükümetin nazarı dikkatini çekmeyi burada I 
bir vazife sayarım. 

Arkadaşlar, son olarak şunu arzetmek mec- I 
buriyetini de bir vazife olarak hissediyorum: I 
Bu mevzuda muhalefet organları istedikleri ka
dar yaygara koparabilirler, istedikleri kadar bu 
çok samimî endişeden mülhem olan teklifi ka
ralıya bilirler, ona bir gasıp, müsadere kanunu 
adını verebilirler, her şeyi söyliyebilirler. Fakat 
diğer bâzı gazeteler, bâzı münevverler vardır 
ki ; bunların maatteessüf bu muhalefet organla
rının neşriyatına iltihak ettiklerini görmekte
yiz, ıstırapla, teessürle bunu müşahade etmiş bu
lunuyoruz. Burada o sayın arkadaşlara, o sayın 
münevverlere şu hakikati ifade etmek isterim 
ki, yerinde olarak yavuz kimseler vardir, mil
letin malını gasıp etmiş yavuz kimseler üzerin
de durmak mı lâzım, yoksa malı gasbedilen mil
let üzerinde mi durmak lâzım? Malı gasbeden 
yavuz kimseler üzerinde kalem oynatmak hak 
ve hakikat yolunu çevirmek mi lâzım? Teessürle 
müşahade ettiğimiz bu hal yerine münevverle
rin bu milletin malını gasbeden yavuz kimselere 
ihtarda bulunmaları lâzımdır, arkadaşlar, i 
Onlar istirdat istiyen teklifimizin üzerinde 
duruyorlar. Ben bunu burada üzüntü ile ifade 

' etmeyi bir vazife addederim. 

En son olarak şunu arzedeyim ki, biz bu tek
lifimizle bir hakkı yerine getiriyoruz. Biz bu 
hakkı yerine getirirken bâzı kimselerin savur
dukları tehditlere asla ve kat 'a ehemmiyet ver-
miyeeeğiz. Bizi yolumuzdan, adımlarımızdan ge
ri alıkoyacak, bizi geriye götürecek her türlü 
neşriyat, tariz, taarruz ve tehdit sıfır olup git
meye mahkûmdur. Türk Milleti bu mevzuda da 
iradesini belirtecek ve en güzel, en isabetli ve 
en temiz kararını verecektir. (Bravo sesleri, al
kışlar) Allah Allah: Haksız tasarruf demin de 
arzettiğim gibi dün Velibeşe arkadaşımızın 
maddi delillerle belirttiği üzere sırf zora daya
nan bu teberrular, ufak takdirlerle resmî devlet 
kayıtlarına dayanmaktadır. Bunun hilafını mı 
iddia ediyorlar. Şu halde mal millete, hakiki sa
bine kendiliğinden geçmek lâzımdır. Bunun için 
bir ilâma bir formaliteye ve şekle bürümekten baş
ka bizi tatmin etmez. Bunu açıkça söylesinler. 

BAŞKAN — önergeler var, okutuyorum: 
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Yüksek Başkanlığa 

Konuşmaları âzami 15 dakika devam etmesi 
ni arz ve teklif ederiz. 

Yozgad Çorum; 
Fuat Nizamoğlu Hüseyin Ortakcıoğhı 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Yazılı nutuklar yirmi dakikayı geçtiği tak
dirde İçtüzük hükümleri hatırlatılacaktır. 

Muhlis Tümay, buyurun. 
MUHLİS TÜMAY (Manisa) — Muhterem 

milletvekili arkadaşlarım; en büyük dersler en 
büyük felâketlerden alınır. Siyasi ve içtimai 
hayatımızın tek parti devrine ait bâ'zı ıstırap ve 
şikayetleriyle bunların bir cepheden tasfiyesini 
güden bir kanun teklifinin bugünle iki gündür 
müzakeresi üzerindeyiz. Hususiyet arzeden 
ehemmiyet arzeden bir kanun teklifi... Muhale
fet arkadaşlarımız ve muhiti bu kanun teklifini, 
henüz komisyonların tetkiklarına sunulmadan 
evvel tenkid ellerine aldılar.. Hiçbir kanun tek
lifi bu kadar tahalükle bir karşılaşmaya mazhav 
olmamıştır. Benden evvel söz alan arkadaşlar 
bu teklife ve sebeplerine ve teklifin umumi hat
larına büyük salâhiyet ve vukufla temas ettiler. 

Ben de bu hususta bir iki söz söylemek için mü
saadelerinizi almış bulunuyorum. 

i Arkadaşlarım; bizde Cumhuriyet rejimi 1923 
senesinde kabul ve ilân edildi. Cumhuriyet, tak
dir edersiniz, halk idaresi demektir. Bu re
jimde halkın, vatandaşın kışla asker gibi tek 
bir partinin fikri etrafında nöbet bekleyemı-
yeceklerine göre partilerin taaddüdü demokrasi
lerin ayrılmaz bir şartı olmak lâzımdır. Durum 
böyle; böyle olmak lâzımken fiilî durum bunun 
tam aksine olmuştur. Anayasada Devlet kurmak 
hakkı; Türkün tabiî haklarından iken ve Ce
miyetler Kanunu, Medeni Kanun hükümleri 
ayakta iken (Türkocakları) söndürülmüş, Mual
limler Birliği, Kadınlar Birliği, Talebe Bir
liği kapılarını kapamaya mecbur bırakılmış, bu 
derneklerin malları, Halk Partisine intikal et
tirilmiştir. Böylece tek partiden C. H. Partisin
den başka bir partinin hayat şartlan, doğma 
şaftları ve imkânları ortadan kalkmıştır. Tek 
parti ve tek şef sisteminin devamı zamanında, 
bütün iktidarı elde tutan Halk Partisinin, Dev-

I let, Hükümet hüviyeti ile ayrılmaz bir hüviyet 
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taşttügsııa föiıit olmattayı*. Bu sıfatla, umu
mi Muvazene, bütçeden başlıyarak il ve ilce 
beled%-e ve köy bütçelerinin vatandaşlardan 
umumi ve mahallî hizmetler için topladığı pa
raların muhtelif adlarla bir kısmını bu parti 
kasa ve kanallarına-akıtmış bulunmktadır. Bu
nun teferruat ve şekli üzerinde arkadaşlarım 
durdular. Bendeniz tekrardan çekineceğimi. 
Uzun seneler devanı eden bu devre içinde çeşit
li şekil ve surette elde edilen menfaatlerin «Halk 
Partisinin bir siyasi organı halinde çalkan 
halkevlerinin varidatını ve servetini teşkil etti
ği ani aşı1 maktadır. Teklifin mucip sebeplerinde 
de izah edildiği üzere halktan teinin olunan 
mecburi para ve beden yardımları ve muhtelif 
suretlerle dürüst olmıyan yollarla temin olu
nan binalar; meşru olmıyan kanun dışı şekillerle 
sağlanan menfaatlerin çeşitlerini teşkil etmek
te bulunmuştur. O zamanda Anayasamız, bütün 
hükümleriyle ayakta ve mer'i idi. Anayasanın 
84 MÖÜ maddesine göre, halktan vergi diye 
toplanan, paralar sadece âmmenin hizmetine 
tahsis edilmek ve bu hizmete yarıyan âmme mü
essesesi dediğimiz müessese ve organlara has
redilmek lâzımdı. Vaziyet böyle olmadı. Vergi 
olacak toplanan paralardan bir kısmı, milletten 
nihayet bir cüzü olan Halk Partisi kütüğüne 
kayıtlı vatandaşların hizmet ve arzularına har
canmaktaydı. Hakkının bu suretle de yersiz 
ve kanunsuz elinden alınması karşısında millet, 
sesini çıkaramıyor arzusunu hissettirmek hürri
yetinden hile mahrum bulunuyordu. Tıpkı vesa
yet altında bir şahıs velayet altında bir çocuk 
gibiydi. 1945 nenesin:!?, millet, bu şikâyetini du
yurmak imkânına sinesinden çıkardığı D. Par
tinin sesi ile kısmen kavuştu. 14 Mayıs seçimleri 
ile rüştünü kabul ettiren milletimiz, demokrasi 
rejiminin Anayasa ile kendisine sağladığı im
kân ve hakların iadesini istedi. Ve istemektedir. 

Arkadaşlar, burada geçmişin münakaşası 
içmişlerin muahezelerinin üstünde bir mevzu 
vardır. Vatandaşla teması ve temas eden arka
daşlarda *fakâl ve intibaları memlekette halkev-
âeî4 ttaevBauaun ̂ atti lâzım bir içtimai dâva oidu-
tğunu göstermiştir. Bu dâvayı vatandaşların ekse-
sjfetii «takibetmetetedir. O halde ekseriyet arzusu 
ve «jkse>iyetin haklı şikâyeti karşısında bulun
maktayız. Bizler milletvekili olarak Meclis ola
rak işin bu mahiyetine sadece hukuki mev-
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zuatın darlaştırılan çerçevesi içinden bakmakla 
iktifa edemeyiz. 

Biliyorum ki, tek parti devrinde ve o zilırifyet 
içinde, yıkılan Türkocaklarınan ve benzeri eefhi-
yetleri» ele geçirilen mirası üzerine konan halkev
leri, Halk Partisinin muhtelif cepheli bir propa
ganda vasıtası olarak ortaya çıkmış umum vatan
daşlardan alınan vergilerden koparılan paylarla, 
hayat ve teşkilatını, milletin iktidarı Demokrat 
Partiye emanet ettiği tarihe kadar idame ettir
miştir, Geçen son senelerin bütçe müzakerelerinde 
halkevleri için diye Halk Partisine yapılan ye
kûnu 60 milyonu ağan para tahsisinin; çeşitli 
yönden münakaşalarına şahit olmuşuzdur. 

Muhakkak ki, kanun vazıları, politik ve içti
mai bir müessese olarak cemiyet çoğunluğunun 
fcemayülât arzu ve şikâyetlerine alâkasız kalamaz
lar. Sebepleri eski bile olsa, yeni şikâyet ve yeni 
temayüller karşısında tedbirler düşünmek ve ça
reler aramak zorundadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, cemiyetlerin ezeli 
ve değişmez meof aati; haksızlık karşısında, hak
kın, daima ayakta durabilmesinde ve ihtiram 
mevkiinde kakbilmesindedir. 

Maddi ve aıânevd şartlan içinde, hak ola
rak doğması ve cemiyetin, âmmenin vicdanında 
i*ak olarak yaşaması lâamdır. Bir samanların 
ucaları iğinde hak kisvesine büründürülmüş fiilî 
vaziyetler, hizim hürmet edeceğimiz hak, mu
kaddes mülkiyet hakkı cümlesinden sayılmama
lıdır. 

Cemiyetime, Devlet olarak teşküâtlanırİAr. 
Anayasalar buntHi .hükümlerini taşır. Milleti
mizin değişen, yaşıyaö dinamik hayatında, dört 
senede fek özuvktrı yenilenen bir Millet Meclisi 
organı vardır, iki organın beUibaşh faaliyet ve 
vazifesi, millet ihtiyaç ve zaruretlerini tak4p, 
mHİtet namına onun ihtiyaeına «uyacak kaidele
ri koyma şeklinde tezahür etmekledir. J&llî 
hayat, milletin yenileşen ihtiyaçları karşısında 
yeni kaideler konmasını zaruri Tnlar. Tesis ve 
konulması, Hükümet veya milletvekilleri tara
fından istenilen bir kaide ve nizamın, milletve
killerinin ekseriyeti tarafından kabulü, millet 
iradesinin tecellisi olarak kanun adını taşır. 
Bittabi, kanunlar ihtiyaçlara nizam vermek 
için ve mercilerince tatbik edilmek için konur
lar. Kanun vazıîna, kanun konulmasında mil
letin, ve çoğunluğun menfaat ve zaruretleri 
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rehber olur. Bu sahada; Anayasanın koyduğu j 
esas hükümler baki kaldıkça bunlar/ konulacak 
diğer kanunlara karşı bir zabıta ve esâs teşkil | 
ederkr. Bilhassa bu bakımdan, Anayasamızın I 
68 nei maddesinden başlıyan 88 nci maddesine 
kadar devam eden hükümlerini hatırlamanızı ı 
rica ederim. Türklerin hür doğduklarına dair 
hüküm konamaz, Türklerin kanun karşısında 
eşit olduklarına ve kanuna istisnasız uymak I 
mecburiyetinde bulunduklarına aykırı kanun 
çıkarılamaz; 70 nci maddeye göre Türkün der- I 
nek ve ortaklık kurma ve devam ettirme gibi 
hakları ihlâl «dilemez. Malları hakkında zor- ı 
alım hükmü tatbik edilemez. Değer pahası peşin 
verilmedikçe kamu faydasına bile olsa kimsenin 
malı ye mülkü alınamaz. ! 

Binaenaleyh bu esas hükümler ihlâl edilmiş 
ise vaziyetin tak ye.aslına ircaı, eski hale ge
tirilmesi hukuka, tabiî hukuka dayanan bir za- ; 
ruret olmak lâzımdır. Bu takdirde ilk hamlede I 
hâlin eskiye ve hukuk esasına icraı keyfiyeti; j 
demokratik hukuk devletinde ihlâl edilen tabiî 
hukuk şartlarının müeyyidesi olmak icabeder. | 
Aksi halde, Anayasada tesbit' edilen bu haklar 
manasız ve'hükümsüz bir kuru lâftan ibaret 
kalmak mevkiine düşer. | 

Arkadaşlarım; tarihî vazifesi içinde teşki
lâtlı olarak devam eden Türkocaklarmın ve Ka
dınlar Birliği, Muallimler Cemiyeti, Talebe Ce
miyeti gibi müessese mensuplarının hakiki ve I 
asîl rızaları hilâfına kapatılması hali tek parti j 
ve tek şef devirlerinin bir nevi icraat şekli ola
rak mütalâa edilse bile bu suretle kanunsuz ola
rak kapılarına kilit vurulan ve hayatlarına son j 
verilen müesseselerin, hakiki ölümlerinden evvel I 
metruk mallarının Halk Partisine intikalinde | 
ve kanun dışı bu halin devamında, hak fikir ve | 
şuurunun müteessir olmadığinı iddia etmek in- j 
safsızlik olur. 

Keza, umum millet hizmeti için vatandaşın I 
bir iştirak hissesi olarak tahassül eden vergiler- I 
den husule gelen gerek Maliye Hazinesi, gerek J 
hususi muhasebe, gerek belediye ye gerekse köy I 
şahsiyetine ait bulunan paraların; teşkilât ve | 
muhitine ancak bir kısım vatandaşı alan siyasi [ 
bir partiye ..Cumhuriyet Halk .Partisine maledil-
meşinde ve bunun bir propaganda halinde çalı- j 
şan halkevlerine kısmen tahsisinde ve bu halin I 
birden fazla parti hayatına' girilmiş olmasına j 
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î rağmen, senelerce devamında, bir hukuk, şu.ur ye 

insaf bulmaya imkân yoktur sanırım.' •• • 
| Hepimiz biliyoruz ki, 14 Mayıs 1950 tarihin

de yapılan seçimle millet hakiki iradesini korku-
suz olarak kullanmak imkânına kavuşmuş hakiki 

I mümessillerini seçerek, onlarla bugünkü Büyük 
[Millet Meclîsini kurmuştur. Bu hareketlere' ve 
bu neticede tek parti devrinin ve tek şef siste-

j mirîm zaruri tasfiyesini görmekte haklıyız. Es-
I kiden bü millet ekseriyetinin arzusuna ve onun 

tabiî hak ve' hürriyetine aykırı olarak yapılan 
icraat ve bunun neticeleri üzerinde durmak ve 

I bunları hakkaniyet ve hak sahasına irca etmek 
vazifesi karşısındayız. 

Bugünkü iktidar ve muhalefet safında bulu-
| nan iki ana partinin, görüş ve anlayışta, bir mü

nakaşanın ve maalesef bir çekişmenin mevzuu 
olarak duran mesele; zamanında cari hükümle-

ı Hn'şekil ve ruhuna uygunsuz olan vaziyet ve 
I neticelerin hak ve esas hak dairesinde eski hal-
j lerîne ircaı ve hakkın sahiplerine geri verilmesi 

meselesidir. Yolunda yapılan bir seçimle Meclise 
j gelen say m muhalif arkadaşlarımızı, bu millet dâ

vasının halimde, yanımızda görmekle ne kadar 
bahtiyar olduk. Fakat hüzünle görüyoruz ki, ar-

j kadaşlarımızm Mecliste vazife yerleri boş bıra
kılmıştır. 

1. Halk Partisi, kendi iktidarı zamanında 
fiilen kapatılan türkocaklariyle benzeri müesse-

ı seterden aldığı-bina ve mallar üzerinde, 

I 2. Devlet Hazinesi, belediye, hususi muha
sebe ve köy şahsiyetinden elde ettiği paralarla 
edindiği kısmen kendisinin ve kısmen hükmi 

| şahsiyeti haiz bulunmıyan halkevlerinin işgalin-
| de bulunan binalar ve müştemilâtı üzerinde; 
! nasıl hakiki bir mülkiyet iddiasmda bulunabi-
j lir? Bunların tamamen esas hukuk dışı olan ik-
I tisapları üzerinde meşruiyet iddiası yapabilir? 
I Üzün seneler Devletin tek parti elinde muti ve 
j mukavemetsiz bir alet halinde bulunduğu dev-
j relerde Hükümet nüfuzunun bütün faaliyet sa

hasında kanun dışı işlemlerinde husule gelen 
bugünün şikâyet mevzuları olan hâdiselerin, ge-

! çeri uzun zamanlardan sonra, normal teşkilât 
| olan mahkeme ve Medeni kanun hükümleri 

Önünde hesaplaşmıya tâbi olacağını, Halk Par-
i tisi ve Genel Başkanı nasıl ileriye sürebilirler? 
I Bir tarafta millet ve çeşitli mağdurlar, öbür 
I- tarafta tek parti iktidarının çeşitli yoldan gelen 
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-icraatı.ve mesuliyetleri. Hangi mahkeme önünde 
duruşması yapılabilir1? 
- Muhterem arkadaşlarım; Kanunsuz ve nor
mal olmıyan yollarla millet aleyhine, vâki bu 
çeşitli haksız iktisabın, millet ekseriyetinin ira
de ve arzusuna uyacak şekilde kanun yoliyle 
düzeltilmesi bir zarurettir. 

Binaenaleyh, Millet Meclisince bu sahada. 
tedbir alınması, kanun çıkarılması ile hiçbir 
zaman, mahkemelerin salâhiyetlerine ve mahke
melerin vazifelerine karşı konulmuş olamaz. 
Mahkemeler, mevzu kanunlarla usulen arzedilen 
.ihtilâl" ve meseleleri hallederler. 

Mahkemelerin kuruluş ve vazifeleri, ana or
gan olan millî. hâkimiyeti temsilen hukuk kay
nağı olan Büyük Millet Meclisinin, kanun koy
ma yetkisi ile, çarpışma haline düşmüş olamaz. 
Yeni ihtiyaç ve yeni zaruretlerin kanunla, ka
nun yolu ile karşılanmasında, kanun vâzıı, an
cak kendisine düşen vazifeyi yapmış olmak du-
Tumunda bulunuyor, demektir. Binaenaleyh bu 
hareketle ve bu teklifin kanunlaşması ile Ana
yasa hükümlerine' karşı durulmuş olamaz. 

Halk Partisi 1947 senesi Kurultayında, va
tandaşlardan gelen tazyikli hava ile halkevi 
olarak elinde bulunan gayrimenkulleri, bir te
sis haline getirmek istediğini söylemekle, dün 
bunun bu millet kürsüsünden tekrarlanması ile 
kendisinin bu mallar üzerinde hakkı olmadığını 
itiraf etmiş sayılabilir. Buna rağmen Halk Par
tisi bir türlü bu düşüncesini fiiliyat sahasına 
koymamış daha evvel ve son kanun teklifleri 
karşısında gene aynı şarkıyı mırıldanmış, tek
liflerin Anayasa Komisyonunun elinde bulun
duğu bir senelik müddet içinde, işi katî olarak 
hal yoluna girememiştir. Halk Partisinin bir 
taraftan bu malların kendisine ait olmadığını 
nevama itiraf ederken (bu mal üzerinde) mal 

. kendisininmiş gibi bir vâkıf, tesisine kalkmasın
da, bir mülkiyet anlayışı tezadını görmemek 
mümkün değildir. Madem ki, mal kendisinin de
ğil, başka-sahipleri var millet de sahibidir ne 
diye- kestirme- yoldan giderek sahiplerine iadeyi 
düşünmezler. Sadece hususi mülkiyet hak-ve 
hürriyetlerinin ihlâli ile değil aynı zamanda âm
me nizamı karşısında vazife ve hakların da sui-
istimaliyle husule gelen kanun dışı muameleler 
karşısında müruru zamanla kapalı mahkeme yo
lunu işaret ederler. Çıkmaz sokağa bu dâvayı. 
bu hakkı, milletin dâvasını niçin sokalım ? 
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j Sonra, milletin. bugün hayatı, menfaat ve is-
j tikamet. yallarını, kanun halinde ifade «eden Bü-
! yük Millet Meclisinden, onun millî takdirinden 
I bu işi alıp da, bu sahada gâyrimesul zatlardan 

kurulacak bir heyete vermeyi tavsiyenin raâna-
| sı ne olabilir? 
j Dâva, Demokrat Partinin malı, ve menfaati 
I dâvası değildir. Dâva; demokrasiyi içine sindi-
I ren, uzun yıllar bunun hasretini çeken ve bir

den fazla partiyi Cumhuriyetin ve mevcudiye
tinin de şartı sayan Demokrat Partinin güttü-

| ğü yeni bir zihniyet davasıdır. Milletin hak da
vasıdır. Bu hak (teşebbüsünü; Halk Partisinin 
mevcudiyeti aleyhine girişilmiş yeni insafsız 
bir teşebbüs diye, ve şahısları hedef alan bir 
iftira ve isiıat) diye beyanatiyle tavsifte, ağır 
bir hata ve tasmim edilmiş bir isnat ve husu-

I met ruhu vardır. 
Demokrat Partinin bu dâvada rolü. hâkim

lik değil millet dâvasına sahip çıkına rolüdür. 
Memleket dışından gasıpla haykıran ve Meclisi 
ithama kalkışan bir başyazarın iddiaları ak
sine olarak da Demokrat Parti ve Büyük Millet 
Meclisindeki ekseriyeti bu iddiasında haklıdır. 
Ve haklı olduğu için de kuvvetlidir. 

Evet denildiği gibi bu işte bir yeni kanunla 
yola çıkış vardır. Fakat bu, eski hakları çiğıı.e-

I mek için değil, çiğnenmiş eski hakları ayak al
tından kurtarmak içindir. 

Bu dâva, nasıl Demokrat Partinin ye onun 
menfaatinin dâvası olabilir. Ve bu teklif nasıl 
müsadere kanunu diye adlandırılabilir? 

I Hangi malı Demokrat Partinin menfaatii-ve 
tapulamak istiyoruz? Hangi parayı kimden ala-

I rak bendi menfaat ve arzularımıza harcamayı 
düşünüyoruz? Burada bu malların ve .menfaat
lerin gayrikanuni olan iktisapta rol ve vazife 
alanları, vicdanlariyle başbaşa bir hesaplaşma
ya davet ediyoruz. 

Yegâne istediğimiz, hakkın, sahibine geri ve
rilmesidir. 

Burada okunacak olan teklifin birinci mad
desi bu haklı arzularımızın en canlı ve tonlu 
bir ifadesidir. Bu madde siyasi partileri, millet 
zararına (geçmişte misali çok görülen dünya ni
metlerinden) halen ve gelecekte mahrum, ede
cek bir âmme prensibini koymaktadır. 

Nesiller boyunca bu esasın müdafaasını, De
mokrat Parti ve milletvekilleri millî bir vazife 

i olarak benimsemiş- bulunmaktadır. 
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ikinci ve mütaakıp maddeler geçmiş haksız

lıkları tasfiye ile millete hakkını iadeyi hedef 
tutmakta ve hakkın yolunu açık bulundurmak
tadır. Bunun takdirini, tarih önünde Büyük 
Milletlinize terkle reylerindin, milletimizin yük
sek menfaatine uygun düşmesini niyazla sözle
rime son veriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — iki önerge daha geldi, okuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu mevzu üzerinde söz söyliyen arkadaşla

rın 10 dakikadan fazla söylememelerini arz ve 
teklif ederim. 

Afyon 
Aval Tan 

Yüksek Başkanlığa 
(görüşülmekte olan kanun teklifi üzerinde 

şimdiye kaçlar konuşmuş bujunan arkadaşlar 
kâfji 4«recede izahat vermiş plduklarından diğer 
l^jjBijhusufların dabelirtilmesi kanaati ile konu-
şacalç arkadaşların âzami ljO dakika konuşmala
rının oyaj arzını rica ederim. 

İstanbul M. V. Giresun JVJ,. V. 
ÇelâJL Fuat T ü r e d i Ali Naci Duyduk 

istanbul 
Fi|rtuzan Tç^il 

BAŞKAN — önergeleri dikkate alanlar lüt
fen işaret buyursunlar... Almıyanlar... önerge 
dikkate alınmıştır. 

Binaenaleyh arkadaşların 10 dakikadan faz
la konuşmamalarını rica ederim. 

Mfükerrem Saroh 
M*te3EREM SABOL (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, müzakeresine başladığımız ka
rnin dolayısiyle, burada, yalnız iki hukuk tezi 
değil, kanaatimce iki ayrı ve birbirine taban 
tabana aykırı görüş karşılaşmaktadır. 

Bu iki görüş, felsefi esaslarında, Türk tari
hini telâkki tarzlarında ve bir de ne anladığı
mızı ve bunu memleketimizde nasıl kuraları
mızı tâyin bahsinde, birbirinden, keza ayrı ve 
farklı bulunmaktadır. 

Ortada, memleketin mukadderatını, millî 
mücadele ile Cumhuriyetin teessüs tarihinden 
14 Mayıs 1360" ye kadar tek başına idare etmiş 
ve bu müddet zarfında kendisine istediği statü 
ve uzviyeti vermekle kalmıyarak ayrıca mal. 
mülk ve para şeklinde yani hem menkuller hem 
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; de fayrinıenkuHer yolundan- varlığım b i t k i m 
j maddi mesnetlerle takviye etmiş bir pa*$? w . 
I Bu parti hepimizin bildiği gibi, elindeki bü

tün bu kudret bataryalarına rağmen, milletin 
yalm iradesi önünde mağlup olarak iktidarı 

I bize terketmiştir. 
I Şimdi istiyor ki, kendine kendisi hükümran 
j iken; bahşettiği ve türlü yollardan ahp farca-
I dığı yahut yine türlü yollardan tedarik edîp 

tapuya bağlattığı bir yığın gayrimeşru emsali, 
bu Meclisi, bir noterlik dairesi gibi tasdik ve 
tescil etsin. 

Keza istiyor ki siyasi nüfuz ve baskı yolun
dan ele geçirdiği bir servet demirbaşmı, kul-

| 1 anmakta devam etsin ve bundan böyleki 
siyasi mücadelelerinde, bu imtiyazlı durumun
dan istifade etsin. 

iddia ettiğine göre, bu servet menşe ve nevi 
I itibariyle bir şahıs mülkiyetidir. Mülkiyet de 

masun bulunduğuna göre, buna göre bir raua* 
mele yürütülmeli ve iş, mahkemelere tevdi 
olunmalıdır. 

Arkadaşlar, 'böyle bir tezi Cumhuriyet tees
süs ederken yahut teessüs ettikten sonra, Os
manlı Hanedanı da ileriye sürebilir ve Cumhu
riyet Hükümetine « mademki sen bir hukuk 
devleti olmak iddiasındasm, şu halde Meclisin
den bir müsadere kararı çıkaramazsın; bu işi 
mahkemelere tevdi etmek mecburiyetindesi»» 

i diyebilirdi. 
Eğer deseydi ve dediğini söktürebilseydi, 

Cumhuriyet ilânının mânası kalır mıydı* 
Nasıl ki bugün de eğer C. H: P: nin dediği

ni kabul ederek, bir bakıma göre siyasi nüfu*, 
bir diğer bakıma göre de düpedüz siyasi tagal-
îüb yoliyle elde edilmiş olan servet demirbaş-
larm bu Meclis tasdik ve tescil edecek olursa, 
yahut bu işten ellerini yıkıyanak, meseleyi, 
tıpkı onların istedikleri, gibi mahkemelere ha
vale edecek olursa, tek partili rejimin tatbikat 
görmiyen Anayasasından çok partili rejimin 
tatbikat gören Aanayasasısna geçmemizin yani 
demokratik bir idareye inanarak buna g5re iş 
görmemizin ne mânası kalacaktır? 

Arkadaşlar biz, demokratik idareye inararak 
iş başına gelmiş bulunuyoruz. Bu şu demek
tir ki, demokratik idarenin icabatı hem geriye 
hem de ileriye doğru yapılacak ve hem geri
de bıraktığımız devrin seyyielerini tasfiye, hem 

! de ilerde bizi bekliyen devrin gerçekten de-
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nib%ratik olmasıırr zâmin tedbirlerini^ ralmak 
hüstrsunda lâzımgeleri- kararlar verilecektir. 

•Â^si takdirde,-^izim partimiz, C. H. Partisi 
ile milelt menfaatleri aleyhine ve milletin sır
tından en zararlı ve en çirkin bir muvazaayı 
yapıyor demektir. 

Çünkü arkadaşlar, Barutçu'nun bir an için 
fârzedelim ki, görüşüne burada hep beraber 
iltihak ediyoruz. Ve hem onun servet demir
başını tasdik ve tescil ediyor hem de, otomatik 
olarak bir siyasi partinin böyle yollardan ken
dine mamelek tedarik edebileceğini, bu yollar
dan, varidat kaynakları tesis edebileceğini ve 
bu yollardan kendi parti cihazına bir nevi iş
letme sermayesi tedarik edebileceğini kabul 
ediyoruz. 

Fârzedelim ki, hukuk devletinden biz de 
bunu anlıyoruz. Yahut dünyaca ne olduğu 
malûm, « demokrasi » ve « hukuk devleti » 
mefhumlarını her iki parti için esas olacak 
bedbaht ve meşum bir muvazaa ile tağşiş edi
yoruz. Ve birtakım hukuk mugalataları yapa
rak milletin masum idraki ile vicdanına zorla 
malediyoruz. 

Fârzedelim ki, biz bunu yapıyoruz. Yani, 
Halk Partisiyle anlaşarak onun geçen devrede 
yaptıklarını hak tanıyoruz ve biz de bu dev
rede, kendi partimize aynı maddi mesnetleri 
tedarik etmeye koyuluyoruz. Belediyeleri sı
kıştırıyoruz. Devlet Bütçesinde münasip ted
birler alıyoruz. Tüccarları sıkıştırıyoruz. Ve, 
teberrudür, hayır işlerine yardımdır, kültür dâ
vasına hizmettir, falan diyerek her Halkevinin 
karşısına bir demokratlar evi ve her Hâlkoda-
sının karşısına bir demokratlar odası dikiyo
ruz. 

O zaman ne olacaktır?" Ve beraberce işlen
miş olan bu günahın, yahut bu muvazaanın, bu 
hiyanetin adı ne olacaktır ¥ 

Halk Partisinin hayat ve tarih görüşüne gö
re bunda hiçbir mahzur yoktur. Çünkü onun 
demokrasi ve hukuk devleti anlayışına göre, or
tada işlenmiş herhangi bir haksizlik ve suç yok
tur. 

Fakat bize göre arkadaşlar, soruyorum siz
den, bize göre durum nedir? Bize göre bunun 
adi sadece milleti' aldatmadır. Ve eskiden, eşraf 
tegallübü voliyle millete yapılan zulmün, "bu de
fasında- partilerin yani kolektif zulüm ve ta-
gallüp^ şirketlerinih kuruluş- ve fâaliyetleri yo-
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| liyle ve daha büyük ölçüde- nüksetmeyidir. (Al

kışlar). v-•••.. 
Dünyanın, milletin ve ¥ürk tarife fezüruh-

da, demokratik bir idareye gittiğimizi ve Dİınıt 
samimî olarak iddia ettiğimiz, iddia eden bir 
parti sıfatı ile böyle bir günahı irtikâp edeme*-
yiz. (Bravo sesleri). 

Türk tarihinin huzuruna ne yüzle çıkanız? 
Onlar çıkabiliyorlar. Çünkü ne olan bitenden 
ibret almışlar ne de birer mugalâta' tekerlemesi 
gibi kullandıkları demokrasi ve hukuk devletî 
mefhumlarına inanmışlardır. 

Kendilerini aldatabildİklerinden, milleti al
datma yolunda bulunduklarını farkedemiyorlar.. 
Yahut ediyorlar ve bile bile bu şekilde hareket 
ediyorlar ki, bu kendileri hakkında çok daha 
ağır bir hükmün verilmesine yol açar. 

Muhterem arkadaşlar, müsaadenizle, durumu 
şöyle hülâsa edeceğim : 

1. Biz kır ve köy kahvelerinden buraya ka
dar gelmiş bir partiyiz, Milletin bağrından doğ
duk; bu vaziyetimizi muhafaza etmek istiyoruz. 

2. Bizim parti anlayışımız budur ve kana
atimize göre, partiler arasındaki müsavat, demok
ratik idarenin kurulması için de, yaşaması için 
de şarttır. 

3. Halk Partisi, muhalefet vazifesini, irat 
ve akar sahibi, mirasyedi ve kalantor bir teşek
kül olarak devam ettirmek istiyor. Buna müsa
ade edilmedi mi «beni yıkmak istiyorlar» diye 

feryat ediyor. Kendilerine şunu söylemek lâzımdır: 
«Eğer siz tek başınıza ye istediğiniz gibi hare
ket ederken ele geçirdiğiniz servet kaynakları ile 
muvaffak olacağınızı zannediyorsanız, bilin ki, 
buna müsaade edilmiyeeektir.» 

Gasıbtan bahsediyorsunuz, halbuki, gaasıp siz
siniz. Biz sadece, size ait olmıyanı millete iade et
menizi ve eğer bir siyasi parti olarak kendinizi 
vazifeli görüyorsanız bunu kendinizi milletin bağ
rında takviye ederek hattâ milletin bağrında 
tekrar ve yeniden kurarak yapmanızı istiyoruz. 
Çünkü bundan sonraki partilere, ancak bu şekil
de kurulup yaşıyacaktır. 

Bir nevi «haricî ez menileket» hukukundan 
faydalanarak yahut dışarıdan getirttikleri para
larla kurulacak partiler, bu memlekette mesağ 
yoktur. Çünkü yarin, dişarıdan para yardımı gö-

! ren komünist veya irtica partileri de, karşımıza 
| dikilip «Hukuk Devleti» ndîen bahsedeceklerdir. 
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Bu neviden yolların, bundan böylesi için, artık 
bütün partilere kapanması lâzımdır. 

Arkadaşlar, geliyorum son noktaya: «Mahke
mede görüşelim» diyorlar. Çünkü mahkemelerin 
bu meseleyi halletmesini mümkün kılacak kanu
ni mevzuat, kendi devirlerinden bu yana mevcut 
olarak devredilmiş değildir. Hiçbir yerde bir ka
yıt yoktur ki, şahsi hukuk başkadır, siyasi nüfuz 
ve tcgallüp voliyle elde edilmiş servetlerin «şa
hıs hukuku» damgası altında tescil edilmesi baş
kadır. Bizim yaptığımız da, işi mahkemelere scv-
ketmekten ibarettir. Yalnız mahkemelerin kendi
lerine sevkedilen mevzuu adaletle ele alabilmele
ri için «vâzıı kanun» olarak bu Meclis, mahkeme
leri lâzımgelen kudretle teçhiz etmektedir. Mesele 
bu kadar basittir. 

Halk Partisi bir türlü farketmiyov ki. mazi
deki bâzı hataları yüzünden Millî Mücadeleden 
bugüne kadar uzanan ve Atatürk'ün mânevi şah
siyetine makar olan şanlı tarihî devreyi, bugün 
dâhi zan altında bırakmaktadır, tkide birde, o 
devre i]e kendi varlığı arasinda ayniyet olduğunu 
ifade etmektedir. Hayır; o devre C. H. P. değil
dir. C. H. P. o devrenin sadece cihazlarından, 
hem en çok pas tutarak, en c.ok zarar vermiş ci
hazlarından biridir. 

Arkadaşlar, daha dün burada muhalefet lide
ri Sayın İnönü'nün ne türlü konuştuğunu ve 
Atatürk'ün tarihî şahsiyetini müdafaa bahane
siyle ne kadar ustalıklı bir âmme efkârı manevra
sına giriştiğini hep beraber gördük. Liderleri
nin dünkü beyanatını dinlerken esefle müsahadc 
ettik ki, bu parti 14 Mayıstan sonraki devreye de 
eski sakat zihniyetini bir türlü tasfiye edemedi
ği için zarar vermek istidadını taşımaktadır. İnö
nü'ye göre birer inkilâp müessesesi olarak kuru
lan halkevleri eğer tasfiye edilecek olursa memle
keti ticaniler istilâ edecektir. 

Arkadaşlar, daha birkaç gün önce bu Meclis
te milletin reyi ile, milletin serbest tecelli et
miş reyile kurulmuş olan bu Mecliste, gerek in-
kilâplara, gerek Atatürk'ün mânevi şahsiyetine 
ve gerek bunların gayesini teşkil eden medeni 
inkişafımıza tevcih edilecek darbeleri önlemek 
üzere bildiğiniz kanun çıkmıştır. Demek ki, bu 
Meclis bu saydığım değerlere şuurla bağlıdır. 
Bunların sarsılmaz bir bekçisidir. 

Hal böyle iken bu kanunun çıkması yüzünden 
halkevleri kapanırsa irticaın bu fırsattan istifade 
edeceğini. iddia etmek Türk milletinin olgnnlu-
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1 ğuııa ve şuuruna düpe düz bühtan etmek de

mektir. Ayrıca çok ucuz bir siyasi manevraya 
yeltenmek demektir. Zira arkadaşlar, bu gibi 

j manevralarda bir nevi ihtisas sahibi olan C. II. 
! P. Lideri, iktidarda iken mütemadiyen haricî 
! tehlikeyi bahane ederek demokrasinin teessüsünü 
I geciktirmek istemiş ve 1946 seçimlerinin şaibe ve 

mesuliyetini tarih muvacehesinde mazur göster-
I inek istemiştir. Şimdi ise kendileri muhalefette 
i bulunurken dâhilde birtakım tehlikeler varmış 
I gibi göstererek elindeki emlâkin müdafaasına 
! inkilâp müesseselerinin müdafaası süsünü veri-
| yor. 
i Arkadaşlar, halkevleri parti baskısı yüzünden 
• kuruldukları günden beri güzel sanatlara, fikir 
! hayatına, içtimai yardım düşüncesine ve daha 
I bu gibi kendi statülerini süsliyen birtakım dâ-
! valara ne nispette hizmet etmiştir. Yahut neden 
j hizmet edememiştir. Bunu hep biliyoruz. Keza 
j biliyoruz ki bu millet gerek millî mücadelenin 
; ve gerek Atatürk inkilâplarınm mânasını Halk 
j Partisinin delaletiyle değil, doğrudan doğruya 
| olarak idrak etmiş ve benimsemiştir. Bu Mec-
| üs inkilâblarına sıkı sıkıya bağlı ve medeniyet 
| dâvasına inanmış bir milletin Meclisidir. Bunun 
i haricinde fuzulî birtakım medeniyet ve inkılâp 
| müdafileriae lüzum yoktur. (Bravo sesleri, al-
i kışlar). 
| Arkadaşlar; Atatürk Kanunu çıkarken C. H. 
j P. bu işi Anayasaya uygundur veya değildir gi-
I bi yandan telkinlerle nasıl iğlak ederek medre-
1 şeye düşürmek istemibtir. Hep biliyoruz. Bu 
i partinin oyunu bu vakada da aynı oyundur. Biz 
| 1950 seçimlerine girerken millete ne yapmak 
i niyetinde olduğumuzu sarahaten bildirdik. Bu 
i suretle ona karşı bir taahhüde girdik. Taahhüt 
i ettiğimiz noktalardan biri; haksız iktisapları ve 
j bu meyanda Halkevlerini hakiki sahibi olan mil-
! lete istirdat yoliyle iade etmekti. 
I Arkadaşlar, hukuk Devleti demek bir parti-
| nin serbest seçim yoliyle kendini milletin takdi-
| rine arzederken ne yapacağını bildirmesi, ve 
j millet onu ikitdara getirince yapacağını taahhüt 

ettiği işleri namuskârane tahakkuk ettirmesidir. 
i Halk Partisi şahıs mülkiyeti tecavüze uğrı-
I yor diye feryat etmektedir. İngiltere'de şahıs 
i mülkiyeti yok mudur? Demokratik ve parlemen-
I ter mevzuat yok mudur? Geçen ingiltere seçimje-
I rinde tşçi Partisi kendini milletin takdirine 
| arzederken tnğiltere bankasını, demiryollarını 

— 646 — 



Ö : İİÖ 7. 
ve çelik sanayiini devİetleştirmek niyetinde ol
duğunu bildirdi. Ve ekseriyeti bu suretle temin 
etti. 

Biz bu kanunu geçirirken şu kanaat vfe içti
hadı müdafaa etmekteyiz; Halk Partisi elinde 
bulundurmakta ısrar ettiği birtakım emvali asıl 
sahibi olan millete iade etmeye ve 25 senelik 
bir tarihi devreyi kendi fuzuli işgalinden tahliye 
ederek keza millete ve milletin tarihine iadeye 
icbar etmekle tarihî ve şerefli bir vazifeyi ve ay
nı zamanda milletimize karşı olan taahhüdümü
zü yerine getirmekteyiz. 

Sözlerimi bitirirken bir noktaya daha temas 
etmek istiyorum. Devlet Reislik hayatında Ata
türk'ü tarih kitaplarından para ve pullara ka
dar çıkartmak suretiyle aklınca onu milletin kal
binden silmeye çalışan, Anayasayı bir kenara 
bırakarak hikmeti hükümet kaziyesini her defa
sında ileriye sürerek Anayasanın hükümlerini 
muntazaman ihlâl etmiş olan bir insan, bu ka
nun karşısında kendisinin ve partisinin ne ka
dar zayıf bir durumda olduğunu görünce intakı 
hak kabilinden gelip dört elle Anayasaya sarıl
makta ye Atatürk'e sığınmaya çalışmaktadır. 
Bence Anayasaya ve aziz Atatürk'e karşı en bü
yük günahkârın gelip onlardan meded umması 
ve bu büyüklüğünü asla anlıyamadığı aynı Ana
yasadan bir çare koparabilmesi muhal bir keyfi
yettir.. 

Çünkü bizim teklif ettiğimiz kanun Anaya
saya uygundur. Çünkü Anayasayı metrukiyet
ten hattâ ve hattâ bir nevi muhasara ve esaret
ten, döğüşe döğüşe kurtaran bizleriz, onun mâ
nasını bizler anlarız, İsmet înönü ve partisi an-
lıyamaz. (Alkışlar ve bravo sesleri). 

-'CELÂL YARDIMCI (Ağrı) Muhterem mil
letvekilleri, küçük, edebî bir fıkradan ilhamımı 
alarak ondan sonra ve kısaca hukuk mantığına 
ve misallerine girecek, yine kısa bir cevapla söz
lerimi bitireceğim. .Fakat her halü kârda huzu
runuzu bozmıyacağımı vadedebilirim. 

14 Mayıs zaferinden sonra bizi Türkiye Bü
yük Millet Meclisine doğru yola çıkaran Büyük 
Türk Milletinin ilk dilek ve arzularından biri 
§ü oldu: Halk Partisinin haksız ve yolsuz olarak 
güya millet menfaati için ve âmme hizmeti için 
milletten aldığı "ve fakat kendi bekası uğruna 
mülkiyetine geçirdiği emlâki millete iade.edin 
ve milletin umumi menfaatlerine tahsis etme-
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nin imkânlarını temin edin. Bu umumi isteği 
hâmil olarak Meclise ütihiak ettikte^^sonra bu
nun ilk belirtilerine şahit olduk. Antalya mil
letvekilleri, Eskişehir merhum Milletvekili, Tö-
kad Milletvekili ve Erzurum' milletvekilleri her 
biri müstakil birer kanun teklifi ile milletin 
bu umumi arzusunu aynı zamanda Anayasa hu
kukunun esaslarına uygun bir seviyede yerine 
getirmek üzere önayak oldular. Ve hâdisei hu
kukiye böylece Anayasa Komisyonuna intikal 
edince bu milletvekillerinin eİimize verdikleri 
kanun teklifini ve milletin haiz olduğu salâhi
yet beratını ibraz ile Halk Partisinden bu malla
rı millete geri vermesini istedik. Şöyle bir man
zaraya şahit olduk : 

Bir topluluk gördük ki, mekânları perişan, 
ne samimiyetten onlarda eser, ne de sıdıktaiı 
kendilerinde nişan var. Bu malın hesabını iste
mek üzere el uzatıp selâm verdik, yan çizdiler 
ve bü selâm partimize külliyen muzırdır, deyu 
almadılar. Cemiyetler Kanununu göstererek, siz 
siyasi partisiniz, böyle ve bilhassa mevzuu işti-
galâtmızla kabili telif olmıyan milyonlar değe
rindeki emlâke sahip olarak bir ticaret anonim 
şirketi haline gelmeniz caiz değildir, dedik. Biz. 
daima bu kanunun üstünde kaldık, diye mülte-
fit olmadılar. Eğerçi zahirde sureti itaat gös
terdilerse de, lisanı hal ile milletin bütün ar
zularına ve millî iradenin dileklerine çıkmaz 
yollarla cevaplar verdiler. Dedik, ya eyyühel 
ashap, bu fiiliniz hatadır, ve hak ile insaftan 
mahrumdur. Dediler, muttasıl âdetimiz budur. 
Dedik, elimizde kayıtlar, kanun hükümleri, hu
kuki mesnetler var, bunlar milletin malıdır, on
lara iade edin, millete hizmet edelim. Dediler, 
bunlar elinize aldığınız o mertebe sermayei te
reddüttür ki, her daim lüzumsuz cidal edip her 
daim bizim yüzlerimiz gibi namübarek yüzler 
görüp bizim sözlerimiz gibi namülâyim ye na-
beea sözler işitesiniz. Dedik, milletin malmı 
haksız yere tasarruf etmek vebaldir. Dediler, 
onu kitaba uydurarak aldığımızdan bize helâl
dir. Dedik, hesap almaya kalkarsak bu sülûkû-
nuzun fesadı bulunur. Dediler, Af Kanunu 
çıktı. Bu hesap kıyamette alınır. Dedik, dünya
da da hesap olur sözünü işitmişiz. Dediler, on
dan da korkumuz yok, işleri vaktiyle kitaba uy
durmuşuz. 

Baktık ki. milletin umumi isteklerine millî 
iradenin, ana hukukun bütün kaidelerine uy-
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0m &tt£& #e enairlerine ka*$ı ham cevaplardan j 
#jgy«i .üöirbe tepmezler ve aüıay^t iş «onanda bu 
Jffi»un teklif i bildiğiniz tarzda huzttrunüga ^el- ! 
mâş bıılttiıt\yor. Mesele kanun teklifine intikal j 
^ünce ibm defa da ham cevaplar durdu ve ba- I 
isan pısırık pısnık derinden gelen, bazan âmme 
vjicdan,ıra zedeler tarzda tiz perdeden §ıkan bir 
feryat ba§ gösterdi. Yetişin dostlar,, Anayasa el-
«Jeaı gi&jyor ve bunun .hükümleri çiğneniyor. 
Hem ;bu .sözü söyliyenler kim bilir misiniz? Bu 
Anayasanın eseri oldukları halde bu aüiz anayı 
yıllardır «incire vurup mabpese koyan ve onu 
ebedî bir köleliğe mahkûm edenler. Hakların
da töhmete bulundukları kim bilir misiniz? 
Bu feryatçılarm ebedî kölesi Anayasayı onların 
eHeriaden -kurtarıp Türk Milletinin hürriyet 
.manzumesinde ona yakışan mukaddes divana 
«burtanlar. Yani bugün bu kürsüde bile onlara 
im. fcadar rahat, ıgeniş, serbest konuşmak, hattâ 
•tan etmek, bühtaa eylemek, iftirada bulunmak ve 
hicvetmek imkânını kendilerine saghyan hürriyet 
müeahi.l>le*riiii sinesinde taşıyan DeaaüokratJPartiyi 
ve onun milletvekillerni Anayasayı çiğnemekle 
itham etmek haksızlıkların tarihte en haeil 
örneğini teşkil edecektir. Şimdi kimin kizip ki
min hakikat yolunda olduğunun hükmünü ver
meye sıra geldi. Dün muhalefet sözcüsü Barut
çu (konuşmalarımla kararınıza müessir olmıya-
eağımı biliyorum, fakat vicdan muhasebenize 
bir kanaat unsuru katacağımı ümit ederim de
mişti) oturduğum yerden bağırarak eevap ver
dim, Barutçu beni ikna et reyimden dönerim. 
Evet arkadaşlar, dönerim ve dönersiniz. Kanaat 
getirdiğiniz her an ve her hâdisede hakikatin 
arkasından gidecek inşalarsınız. Sizi bu kana
tın dışında başka bir yola sevkedecek hiçbir 
kuvvet yoktur ve siz bu kaaatten gayri hiçbir 
tesire kapılmıyan kudretlersiniz. 15 aylık Mec
lis hayatı, Meclis müzakeratı fikirler, tenkitler, 
görüşler hattâ ve hattâ Meclis salonunun kö
şesinde pırıl pırıl duran kupaların Halk Par
tisinin zamanı saltanatında hasret kaldığı bol 
bol kırmızı renkli rey puslalarına şahit olması 
bu vicdani kanaatin yolunu çizen en güzel ör
nekleri teşkil eder. Evet arkadaşlar, Faik Ah
met! 'i sizi ve bendenizi ikna eylemesini istedim 
ve bekledim. Fakat ne söyledi? Hepsini gördü
nüz. Haşiv beyanlar, mesnetsiz yavan hukuk 
tahlilleri, malûmları ilâm ve nihayet firar. Fa
kat bu firar nede/n? Mademki, kendisi 400 ü | 
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aşan bir münevver kütlenin vicdan muhasebesin
de bir kanaat unsuru katacağını ümit edecek 
kadar samimî bir adam idi, aynı iyi niyetleri 
bizim tarafa naklederek bu 400 münevverin 
içinden 1, 10 veya 100 kişinin bir tek-Barutçu'-
nun vicdan muhasebesinde bir tek hakikat un
suru tevlit edebileceğini mülâhaza ederek otu
rup dinlenmesi ve her şeyden evvel kendisini 
gönül istirahatına kavuşturmak saadeti içinde 
görmesi icabetmez -mi idi? Lâkin firari göster
di ki, o ve onun gibilerin aradıkları gönül isti
rahatı değil. Amme efkârını teşviş etmek, halkın 
umumi menfaati değil, Halk Partisinin 
beka ve saltanatını herçibadâbat devam 
ettirmek azmi ve kararıdır. Onlar bu karârca 
yürüyednrsunlar ben firari Barutçu *yâ 
m kürsüden cevap vermeye devam edeceğim. İd
dia ve temin ediyorum ki, milletvekilleri arka
daşlarımın şimdiye kadar izah ettikleri hukuk 
esasları ve maddi hâdiseıler doğrudur, muknidir 
ve esas hukuka uygundur. Şimdi bü değerli 
kaynaklara bir damla da ben katmak istiyorum. 
Anayasa hukuku ve âmme hukuku diyor ki, Ana
yasanın 71 ve 74 ncü maddesiyle hakiki veya 
hükmi şahsın mülkiyet hakkını teminat altında 
bulundurmasına mütaallik hükümleri mutlak 
değildir. Takyitlere ve tahditlere tâbidir ve istis
nalar taşır. Bu itibarla Halk Partisinin bu 
maddelerin siperi arkasında yer alıp korunma
sına imkân yoktur. Müsaade buyurun o tahdit ve 
takyitleri arzedeyim: 

A) Anayasanın teminat altına aldığı bu 
mal dokunulmazlığı meşru iktisapların mühfts-
salası olan maldır. Alıhteriyle emek mukabili, 
kanuna örfe, âdete ve ahlâka uygun olarak ka
zanılan maldır. Anayasanın mesruk bir mâlı, 
gasbedilmiş bir malî, siyasi bir tazyik ve idari 
bir sulta neticesinde kerhen iktisap edilmiş bir 
malı himaye ve muhafaza aıltına aldığı iddia 
olunamaz. Zira Anayasa hiçbir zaman hırsızlar, 
gâsıplar ve derebeylerin yatağı değildir. 

B) Anayasa; şahıs mülkiyeti üzerine §u 
kayıtları koymuştur. 

1. Umumun menfaati mevzuubahis öluûea 
şahsın mülkiyet hakkına istimlâk ve istiinval 
voliyle müdahale eder. Bu yolda kattun çıkar
ması için Büyük Millet Meclisine salâhiyet verir. 

2. Harbler, ihtilâller, inkılâplar, rejim deği
şiklikleri, dış çarpışmaları ve bunun gibi içtimai 
mücadeleler sonunda firar etmek suretiyle bir 
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D ü e t t e mittî hüdutlar&içinde kafctöş kims*fe-
rln! mal Tüttüklerinin Devlete ve biöhetice mîl-
U& iniüıkali hususunda kftnım çıkfermak salâhi
yeti Buytik^MUB» Meclisine aft bir haktır. 

3. Hariçte başka devlet tarafından Tüfk 
emlâkinin müsaadesine mukabele bilmisil ol
mak üzere o devletin tebaasından olup millî hu
dut içinde emlâki bulunanların bu emlâkinin 
Hazineye intikali hakkında Büyük Millet Mecli
sinin kanun çıkarması onun mülkiyet hakkına 
müdahalesini tanıyan hukuku esasiyenin ana ka
ideleri olmuştur. 

4. Toprak Kanunu da şahsi mülkiyete Mec
lisin kanun yoliyle müdahalesinin başka veçhe
den bir Örneğidir. Filhakika halkçıların bu id
diaya karşr-Ânayasayi tadil etımiş olmalarını ce
vap olarak ileri sürmeleri şayanı iltifat olamaz. 
Anayasayı kuranın ve onu tadil edenin bio mü-
essesan meclisi olmayıp yine Büyük Millet Mec
lisi olması mülâhaza olunursa bu cevabın da yer
sizliği anlaşılır ve kanun yoliyle mülkiyete mü
dahalenin prensiplerini göstermiş olur. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinin kanun 
yoliyle âmme menafii mülâh'azasiyle âmme em
vali üzerinde tasarruf icra etmesi meselesine gev 
linçe; tezimizin can noktası ve ana dâvası asıl 
burada başlar. Şöyle ki; 

Menafii umumiyeye ait emval üzerinde Dev
letin yani Büyük Millet Meclisinin tasarruf i ma
hiyette veçjhi tahsisini değiştirir surette âmme 
hizmetine tevzii meselesinde kanun ısdarına mâni 
esas hukuku bakımından ne doktirinde ve ne de 
teşriî formilasyonda tek kayıt yoktur. Aksine 
olarak âmme müesseselerine ait emval üzerinde 
Meclisin tasarruf i kanunlar çıkarması hakkında 
hem doktirinde hem teşriî formilasyonda kayıt
lar ve emsalj hükümler vardır. Bu sebeple âm
me emvalinin bir tarifini yapmama müsaadenizi 
dileyeceğim. Bu emval mahiyetleri, tahsis şek
li ve tâbi oldukları âmme hükmi şahsı bakımından 
âmme emvali sıfatını alşâar. Bunlar üç kısım
dır. 1 alelıtlak âlmme; eşıali; 2 susıi âmme em
vali. 3 tahsis şekli itibariyle âmme emvali. 
Alelıtlak emval: Bunlar gerek sureti vücudu ve 
gerekse Devletin ve milletin asırlar boyunca iz
har eylediği irade ve icra ettiği hukuki tasarruf
lar neticesinde milletin malı olan emvaldir. 

lüphi âmme emvali idari makamların irade
siyle tahsis kararı denilen idari tasarrufla vücut 
edilip inşa edilip, âmme emlâki arasına giren 
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I mallardır. Veçhi tahsis itibariyle âmme emvali: 
I Bunlar ise âmme menfaatine* tahsis%dÜİdiği açık-
I ça anlaşılan emvaldir. 
I Lintfeniarı, mektepleri, binaları, parkları, yol-
I 1 sildi tesisleri, sarayları, hastaneleri, kasırları, 
I kütüphaneleri, dispanserleri hulâsa umumun 
I menfaatine taallûk eden benzeri bu emval üze-
I rinde Devlet kanun yoliyle tasarruflar icra eder 
I ve edegelmektedir. Bu izahatla şunu arz ve is

pat ettiğimi söyliyebilirim ki bugün Refik Şev-
I ket înce ve yedi hukuk, hürriyet ve fikir kah

ramanının huzurunuza sunduğu kanun yoliyle 
üzerinde bir tasarruf icra etmenizi istedikleri 
emvalin kâffesi bu nevidendir. O halde bu em-

I val: 
A) Halk Partisinin mülkiyetinde bulunuş 

tarzı itibariyle Anayasanın asla himaye etmedi
ği gayrimeşru emval silsilesine tâbidir. 

B) Bu emval âmme hukukunun tarif ettiği 
ve kanun yoliyle Devletin onun üzerinde fer ta
sarrufu icrasını kabul eylediği âmme emvalin
den veya âmme menfaatine hadim emvalden 
maduttur. Bu itibarla bu nevi emval üzerinde 
Devlet ve onun büyük salâhiyet ve mihrak man
zumesi olan Büyük Millet Meclisi kanun yoliy
le hukuki bir tasarruf icra edebilir. Bu salâhi
yeti tahdit eder mahiyette hukuku esasiyede bir 
hüküm mevcut olmadığından katannazar aksine 
olarak bu salâhiyeti teyit eden misaller vardır, 
bunun bir örneğini huzurunuza sunmak vazi
femdir. Ezcümle; 3 Mart 1340 tarihli 431 sayılı 
Hilâfetin İlgasına ve Osmanlı Hanedanına ait 
emlâkin millete intikaline dair Kanunun 8 ve 9 
ncu maddesi Osmanlı İmparatorluğunda Padi
şahlık etmiş kimselerin tapuya merbut emvali 
gayrimenkullerinin saray, kasır ve emakininin 
millete intikal eylediği yolunda taşıdığı hüküm
ler bunun en bariz misalidir. Dikkat buyurula-
cak olursa bu hükümde iki gaye mündemiçtir. 
Birinci gaye Hükümdarlık gibi siyasi bir sulta 
neticesinde iktisap edilmiş ve Anayasanın asla 
himaye etmediği mallar var. Yani tıpkı Halk 
Partisinin iktisap ettiği mallar gibi. İkinci gaye 
mahiyetleri veçhi tahsisleri itibariyle âmme me
nafime dâhil olan emvalin millete kanun yoliy
le intikal edebileceğidir. 

Muhterem milletvekilleri Anayasaya muga-
I yir hiçbir tarafı bulunmıyan bu kanunu kabul 

buyurursanız milletle aranızda münakit ahitna
menin hükümlerini namuslu bir borçlu sıfatiy. 
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îe yerine getirmiş olursunuz, yıllarca devam 
eden bir haksızlığı izale etmiş olur ve bu yüz
den de milletçe tebcil edilirsiniz. Bu hizmete 
karşı size ceza vermeyi düşünenler olursa, yani 
Halk Partisi muhalefetinin günlerden beri teh
dit yoliyle ileriye attıkları gibi bir gün hafaza
nallah onlar iktidara gelir ve sizin mîllete yap
tığınız bu hizmeti mucibi mücazat addederek 
bunun cezasını şahsi mallarınızla ödemeye kal
karlarsa yıllardır haksız surette tasarruf ettik
leri milyonlarla mallardan meydana gelen ha
nı yağmada vücut bulacak iştiha sofralarında 
bizim de küçük servetlerimizden ibaret malları
mızı çerez olarak yiyebilirler. Fakat sonunda 
yine biz mesut, yine onlar bedbaht olacaklardır. 
Çünki millet saadeti ve bedbahtlığı kime tevzi 
etmesi lâzımgeldiğinin yolunu öğrenmiştir. Şim
di bizimle Halk Partisinin yolları ayrılıyor. Biz 
millete onlar da partilerine hizmete. Bunlardan 
itangisi doğrudur? Onu Allah ve Türk Milleti 
takdir etsin. 

BAŞKAN — Muammer Alakanti. Yoktur, 
Fahri Ağaoğlu, buyurun. 

FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar Anayasamızın 84 ncü maddesinde 
(vergi, devletin genel giderleri için, halkın pay 
vermesi demektir. Bu esasa aykırı olarak ger
çek ve tüzelkişiler tarafından veya onlar adına 
resimler, ondalık alınması veya yüklemeler ya
pılması yasaktır) denilmektedir. 

Devlet; vilâyet, belediye ve köy bütçeleriy
le İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sair Devlet 
müesseselerinin paraları ve malları vergilere 
dayanır. O halde bunların hepsinin devletin ge
nel giderleri için sarfedilmesi zaruridir. Siyasi 
partilerin giderleri ise devletin genel giderlerin
den madut olmadığı gibi Devlet ve parti de bir 
değildir. 

Halk Partisi iktidarında bu hükümlere uy
gun mu hareket etmişlerdir. Bu parti iktidarın
da maalesef Anayasa hükümlerine vê  hukuk ni
zamına değil çok fena bir sisteme uyularak Dev
let ve parti genel giderleri gasıp ve tahakküm 
suretiyle fiilen bir sayılmıştır. Herkes bilir ki 
Halk Partisinin Devletten ve milletten gasbet-
tikleri haricinde her türlü gelirleri merhum Ata
türk'ün vasiyeti de dâhil olmak üzere günlük 
israflarını dahi karşılıyacak kadar olmamış
tır. 1950' seçimlerindeki milyonları geçen mas
rafları ise bu bakımdan tamamen karşılıksızdır. 

1951 O : 1 
Muhterem arkadaşlar; higfeir tereddüde ma

hal yoktur. Bu partittfci elindeki bütün mallar 
Devlet, vilâyet, beiediye v« köylere aittir. Siya
si gâsıp öyle bir ıımuü kurmuşt&r ki, Aoayaaa-
ya «nııhalif hükümlerin kaza mercilerinde tatbi
ki ve Anayasaya muhalif sarfiyatın Divanı Mu
hasebatça tasdiki zaruri olmuştur. 

Bu nizam içinde husstsi kanon çıkarılmasını 
isteSnek onların iddia ettikleri gibi hâkimlere 
itimatsızlıktan değil msevemt likamın mahkeme
ler* müracaatta fayda veya imkân vermemiş ol
masındandır. Her iktidar partisi Halk Partisi 
gibi yağma yolunu tutarsa demokrasimizin is
tikbali nasıl olur? Geni* bir af ve müsamaha (Ri
yasetiyle zannediyorum ki bir ara da hat» ettik, 
14 Mayıstan sonra ağır başlı eiddî ve iyi.olan 
söz ve yazıları umumi aftan sonra birden bire 
değişti, tezvir, asılsız haberler uydurma tecavüz 
ve sair şekillerde millî menfaatleri baltalamak 
âdetleri ojdu. Bu hal daha ne vakte kadar de
vam edecektir? 

Aralarında bulunan temiz, ratansever şahsi
yetleri tenzih ederim/Fakat Halk Partisi içine 
hulfü etmek imkânlarını bulmuş olan bâzı kim
selerin bu partiye vermek istedikleri istikame
tin ve yıllardan beri takip ettikleri siyasetin 
mâna ve mâhiyetini asla unutmadık. Şimdi de 
hak ve adaletin kısmen de olsa tecelli edeceği 
şu günlerde hakiki mülklerin gaspedümesi teh-
di<$|ni savurmaktan çekinmiyorlar. Açıkça di
yorlar ki evvelce asıl milletin ve Devletin mal
larını yağmada tereddüt etmemiş isek tekrar 
İktidara gelirsek şahısların mülklerini de yağ
ma edeceğiz. 

Halk Partisi demokrasi inkılâbına samimî 
olarak taraftar olsaydı bu inkılâbı yapmak iste
diğimiz 1945 senesi sonlarında ve hiç değilse 
mütaakıp senelerde, bizzat kendileri, vaktiyle 
milletten ve Devletten gasbetmiş oldukları 
malları sahibine iade ederler ve bir daha gasıp 
yoluna gitmezler, diğer partilerle müsavi şart
lar içinde, kendi üyelerinin malî fedakârlıkları 
ile partilerini yaşatmayı göze alırlardı. 

Bunu yapmadılar. Aksini yaptılar. 1945 den 
sonra parti menfaati için Devlet Hazinesini gö
rülmemiş bir şekilde yağma ettiler. 

JVfuhterem arkadaşlar; biz çok müsamahakâr 
hareket ettik. Halk Partisinin kötülüklerini tas
fiye hususunda halkın pek haklı olan isteklerini 
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yeivm getirmekte çok vakit kaybettik. Bu söz- i 
le^iyle; katbferi Mytmefcten başka birşey düşün-
n»yen, %u kimselerin millete nasıl bir istik
bal &as!H,laflm«k ildiklerini anlamak güç değil-
<&r; 

Millet arzu ve iradesinin kısmen de olsa ta
hakkuk edeceği şu sırada, günlerdenberi dille
rinden düşürmedikleri müsadere, gasıp ve 
yağmaı kerimelerini, Resmî ve hususi hayatları 
ancak ttrfeyM olarak millet sırtından yağma ile 
geçmiş olan sahiplerin yani kendilerine iade et
mek vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlar; Millet arzu ve irade- I 
sinin tam değil kısmen tahakkuk edeceğinden I 
bahsettim. Çünkü bugün müzakere ettiğimiz 
teklif ile bu arzu ancak kısnien tecelli edecektir. I 
Yakında millet arzusunun tam ve kâmil bir şe
kilde tahakkuk etmesini görmek birinci emeli- I 
mizdir. 

Halk Partisi çok mutedil olan bu teklifi şük- I 
ranla kargılamalı idi. Fakat ne mümkün? Ken
di aleyhlerinde hak ve adaletin tatbik ve tecelli- I 
sini asla istememiş olanlar maziden ve halden I 
ders almamışlar, hâlâ milletin, arzu ve iradesini I 
görmek ve buna râmolmak istemiyorlar. Ne ya- 1 
zık ki, hakkı ve hakikati bir türlü teslim edemi- I 
yorlar. I 

Muhterem arkadaşlar, sözün kısası bir ikti- I 
dar patisinin türlü tertip cebir ve hilelerle Dev- I 
letten ve müietten aldıkları» ancak bir kanunla I 
sahiplerine iade edilir. Bu hesapların tasfiyesi I 
ancak bir kanunla yapılabilir. Anayasamızın 70 I 
nen mucltsiıun teminatı altında olan mülkiyet I 
ve tasarruf hakları meşru kazançlara mahsus ol- I 
inak üzere şahıslar içindir. Nitekim haklı ola- I 
rak iktisap edildiği sabit olsuyan şalisi malla- I 
nn müsaderesini ârair bir kanun vardır. I 

Bu &aaunun, «tecelli edecek, millet iradesi kar- I 
Şismda gasıp, yağma gibi yaygaraları yapan I 
l ı ^ k i ^fiasıplanıı şahısları lıakkmda tatbikini do I 
millet sabırsızlıkla teklemektedir. I 

Anayasamızuı mülkiyet ve tasarruf hakla- I 
rina ait hükm&mm maddi varlığı ister meşru, I 
ister gayri meşru surette Devlete dayanan ce- I 
miyetler ve partilerle W aKrkası yoktur. Bu ka- I 
bîl cemiyetlerin mallan hakkında Devletin hu- 1 
susi kanunlarla her zaman tasarruf hakkı var- I 
dır. Bu tasarruf Anayasamıza tamamen uy- I 
dur. | 

195İ 0 : 1 
Halk Partisinin malları, hem de gayrimeşru 

surette Devlete dayandığı için Devlet dilediği 
gibi bir kanunla tasarruf -edebiliri' Aneak o 
zamandır ki, bütün partiler müsavi şartlar içia-
de etthşmak imkânım bulurlar ve demokrasimiz 
de muhtemel değil, muhakkak ki bir tehlike
den korunmuş olur. 

Bunun aksini düşünmek hüsnüniyete makrun 
ise bir gaflet, bir hata eseridir. Ulus ve emsa
linde olduğu gibi hüsnüniyetten âri bir yaygara 
halinde ise bir mugalâtadan ve hâttâ müstakbel 
miUî menfaatlerimizin birinci ıteminatı olan de-
rasdcrammiz namına bir Myanetten başka, birşey 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Her inkilâp kendisinden evvelki devrin bu 

gibi gayrimeşru işlerini aneak bir kanun ile 
temizler. Aksi takdirde gayrimeşru işlere meş
ruiyet tanınmış olur ki, bu da asla hak mefhu
mu ve hukuk ilmi ile kabili telif olamaz. Sene
lerce tek parti tarafından, totaliter bir rejimin 
yaşaması için kurulmuş her türlü nizamı ve bu
nun doğurduğu malî vaziyetlerin demokrasi reji
mine intibak ettirilmesi ancak kanun işidir, mah
keme işi değildir. Nitekim Halk Partisi bize bu 
hususta iyi bir misal vermiş bulunmaktadır. Bu 
misal şudur: 431 sayılı Kanun ile padişahların 
bütün malları millete mal edilmiştir. Kendi iddi
alarına göre ifade ediyorum, o zaman Anayasa 
yok mıydı? Anayasa vardı. Fakat yapılan ka
nun da, Anayasaya asla muhalif değildi. Salta
nattan Cumhuriyete geçerken, hakikatte mil
letin olan malların mahkeme yolu ile millete 
mal edilmesine imkân yoktu. Hususi bir kanun 
isterdi. Bugün de durum aynıdır. Saltanat re
jiminin millet sırtından Padişahlara mal etti
ğini, totaliter rejim, halk partisine mal etmiş
tir. Bu itibarla işin halli mahkemelerle değil, 
hususi bir kanunla olur. 

Cumhuriyeti korumak için padişahların 
'nalları nasıl hakiki sahibine mal edilmiş ise, 
demokrasimizi korumak için de, Halk Partisi
nin bütün mallarının hakiki sahibi olan millete 
inal edilmesi lâzım ve zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; 14 Mayıs zaferi ilk 
fiilî eserini bugün vermiştir. Milletin sabırsız
lıkla beklediği büyük eserden ancak birkısmı 
olan bu eser millete kutlu olsun.* (Alkışlar) 

HÜSEYİN FIRAT (İçel) — Muhterem ar
kadaşlar, genel, katma ve özei bütçeli daireler, 
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belediyelerle, köyler ve iktisadi Devlet Teşek
küllerine ait gayrimenkullerle, dernekler ve 
menfaati umuma hadim cemiyetlere, ait olup 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gasbplunan 
gayrimenkullerin sahibi hakikilerine iadesi hak
kında tetkika başladığınız kanun teklifini huzu
runuza getiren milletvekilleri arkadaşlarıma te
şekkürü bir borç bilir kendilerini tebrik ederim, 

Cumhuriyet Halk Partisinin kendi âtisini sağ
lamak, tek parti, tek şef sistemini bir zümre 

. menfaat ve hesabına devam ettirmek maksadiy-
le millete ait mallara tasallut ederek hükümran
lık hakkını istismar ettiği Büyük Türk Milletinin 
malûmudur. 

Vatandaştan Anayasanın tasrih ettiği şekil
de âmme hizmetlerinin görülmesi için alınan 
vergilerin bumaksat dışında kullanılarak Halk 
Partisinin; zimmetine geçirildiği, halktan cebrî 
teberru olarak alınan paralarla yaptırılan tesis
lerin Halk Partisine maledildiği tapu kayıtlan 
ve diğer vesikalarla sabittir. Şimdi teklif edilen 
kanunla, kanun ve bir hakka istinat etmeden 
yapılmış haksız tasarrufları iptal ve millete ait 
emvali millete iade ve bundan böyle de âmme 
idare ve müesseselerine ait gayrimenkullerin si
yasi partilere verilmemesi temin edilmekte iken, 
Halk Partisi tarafından günlerden beri koparıl
mak istenen acıklı yaygaranın sebep ve mânası 
nedir? Âdeta pederlerinden intikal etmiş mal
ları kaybediyorlarmış gibi sızlanıyorlar. Nere
de ise mahzun ve masum bir hak sahibi oldukla
rını da iddia edecekler. 

Bütün bu vaveyla ve feryatlarına rağmen 
bugüne kadar uhdelerinde bulunan gayrimen-
kulleri meşruan iktisap ettikleri hakkında esas
lı bir iddialarına tesadüf edemedim. 

Elimizdeki kanun teklifinin Anayasa hüküm
lerine aykırı olduğunu iddia ediyorlar. Gâsıp-
tan, müktesep hakların ihlâl edildiğinden bahse
diyorlar. Fakat ıgasıp ve müktesep hakkın hu
kuki mahiyet ve mânasını izah etmiyorlar. Gasıp: 
hukuki yollarla tasarruf edilen bir malın şahsı 
ahar tarafından, hukuk ve kanunların tecviz et
mediği şekilde, zor kullanarak o malın alınması 
demek bulunduğuna göre, elimizdeki kanun teklifi 
de gayrimeşru yollardan millete ait, gasbedilmiş 
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malların millete iadesinden ibaret bulunduğuna 
göre gasıptan nasıl bahsolunabilir? Diğer taraftan 
bir hakkın ihlâl edildiğini iddia edebilmek için 
evvelâ müktesep bir hakkın mevcudiyeti lâzım
dır. Kanunun hâkim olduğu bir memlekette 
hak, kanunun teminatı altında bulunur. Halk 
Partisi tarafından alınmış bulunan gayrimen-
kuller bir kanunla alınmadığına ve intikal mu
ameleleri akidlerin serbest rıza ve muvafakat
lerine dayanmayıp tek parti hâkimiyetinin ceb-
rü şiddetiyle temin edilmiş bulunmalarına gö
re ortada hak olarak iddia edilebilecek bir du
rum yoktur. Hak olmayınca müktesebi de ola
maz. Gayrimenkullerin iktisabında bir yolsuz
luk mevcut ise mahkemeyoliyle halledilmesi lâ-
zımgeldiği kaziyesi ileri sürülüyor. Bundaki 
emelleri de müruru zaman müessesesinin hüsnü
niyet sahibi insanlara tanıdığı imkânlardan is
tifade etmektir. Bu cihete gidildiği/ takdirde 
bugünkü mevzuatımızın tâyin ettiği hukuki usul
ler esas tutulacağına göre dâvada tarafeyni teş
kil etmek imkânı olmadığı gibi, zaman aşımı
nın da mevcudiyeti bakımından mahkemeleri
mizin işliyebilmesine imkân yoktur. Bu itibarla 
tek parti hâkimiyetinin zeval bulduğu bu de
virde millî iradeyi temsil eden Büyük Millet 
Meclisinin bu meseleyi bir kanun mevzuu yapma
sından daha tabiî bir yol tasavvur olunamaz. 
Çünkü; Mersin Halkevinin nasıl yapıldığını bir 
misal olarak arzetmekliğim bunu izaha kâfidir. 
Mersin'de inşa edilen Halkevi 3 milyon liray-ı 
malolmuştur, İnşaat üç sene devam etmiştir. 
Mersin Halkevi Mersin'e ithal «dilen tüccar mal
larından ve çiftçilerin satın almış oldukları ka-
naviçe ücretlerine % 10 zam yapılmak suretiyle, 
mazota % 65 zam yapılmak suretiyle üç milyon 
liranın tamamı Mersin halkından tahsil edildik
ten sonra bu nişaat ikmal edilmiştir. O zaman
ki vali Teyfik tarafından yazılan bir tezkere ile 
bu müessese Halk Partisine intikal ettirilmiştir. 

Arkadaşlar, diğer misalleri verdiler. Bu iti-
'barla çıkan kanun Anayasaya aykırı değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Teneffüs maksadiyle oturuma 

ara veriyorum. 
Kapanma saati: 16,50 
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BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın (Kayseri) 
KÂTtPLEB : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri); Sedat Baran (Çorum). 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Ömer Faraki3»s»ç. 
ÖMEB FARUK SANAÇ (Elâzığ) — Muh

terem arkadaşlar, müzakere etmekte olduğumu? 
kanun teklifinin siyasi ve içtimai bünyemiz ba
kımından çok mukim bir ihtiyaç ve zarurete te
kabül ettiği münakaşa götürmez bir hakikattir. 
Gerekçeden anlaşılacağı ve söz alan sayın arka
daşlarımızın da tafsilen ifade ettikleri veçhile 
bu kanun Yüksek Meelisinizee kabul buyrulduğu 
takdirde muhtelif partilerin normal ve müsavi 
şart ve imkânlar içersindeki fikir mücadelesine 
şahit olacağız ve bütün milletçe mâruf ve mü
sellem bulunan, tek parti devrinin kanunsuz 
ve gayrimeşru fiillerinin delilleri ortadan kal
dırılmış olmakla muhalefet partisi olarak Halk 
Partisi, ağır mesuliyet havasından kurtulmuş 
olaeaklır ve nihayet bu kanunla cebir ikrah ve mu
vazaa gibi ve kötü yollarla fakir halkımızın ver
diği vergileri ve Hazine emvalini Hükümet kuv
vetine- dayanarak gayrimeşru şekilde iktisap ey
leyen Cumhuriyet Halk Partisinin bu haksız ik
tisabının asıl hak sahibi millete iadesiyle, hu
kuk devleti bünyesinde normal nizam teessüs ey
lemiş bulunacaktır. 

İktisap şeklinin gayrimeşru olduğunu bizzat 
kendilerinin de mevcut müspet deliller muvace
hesinde kabul etmiş olmaları icabetmiş olmasına 
rağmen C. H. Partisi hâlâ gasıp ve müsadereden 
bahisle yaygara koparmaktadır. 

Fakat şu hususu ehemmiyetle belirtmek iste
rim kif en ciddî feryat, hakiki mal sahibi olan 
Türk Milletinin, hukuk devleti olarak bizden 
normal devrin başlamış olmasına binaen evvelce 
gaşyolunan haklarının iadesi yolundaki talepleri 
olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi okuyacağım 
seçim bölgem olan Elâzığ Halkevine ait ve buna 
mümasil vesikalar muvacehesinde iktisaplarının 
meşruiyetinden bahse hâlâ ne yüzle cesaret bulu

yorlar. Meseleye taallûk eden hüküm şudur; 
Elâzığ Halkevi ile Çocuk Esirgeme Kurumu 

arasındaki münazaalı toprak işinin halli yolun
da C. Halk Partisi Genel sekterliğinden alman 
13 Temmuz 1938 gün ve 1/7870 sayılı yazı ile 
ye bu yazıya ekli Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Merkez Başkanlığının yazısı örneği bağlıdır. 
Münderecatından anlaşılacağı üzere,, 

B) Yine Çocuk Esirgeme Kurumuna ait 
olup üzerine halkevi, çocuk bahçesi park ve ka» 
palı spor salonu kurulan ceman 19264 metre mu-
rabbaı arsanın hususi idare ve belediye yardım
ları ile ödenerek partiye mal edilmsi, buyurul-
maktadır. 

Bu muamelenin bitirilmesi ve tahsisatın te
mini hususunda Elâzığ Vilâyetince düşünülen 
çarenin bildirilmesini rica ederim. 

Elâzığ Vilâyetine, halkevi ve çoeuk esirgeme 
kurumu başkanlıklarına yazılmıştır. 

4. Genel Müfettiş 
İmza 

Bu vesikalarda görülüyor ki, Halk Partisi, 
Amerika'daki Elâzığ'lı vatandaşlarımızın teberrü-
leriyle alınan çocuk esirgeme kurumu gibi bir 
hayır cemiyetinin şehrin en güzel ve merkezi bir 
yerindeki arsanın Halk Partisi Genel Sekreterli
ğinin Dördüncü Genel Müfettişi Abdullah Paşa
nın bir emri yevmisi ile bedeli belediye ve özel 
idareden ödenmek üzere yok pahasına adına ta
pu ettirmiştir. 

Halkevi binamız, hususi emirlerle özel idare 
ve belediyeden kesilen ve keza teb'it tehditleriy

le güya teberru namı altmtmda vatandaşlardan 
alman paralarla yarım milyon lira civarında bir 
masraf ihtiyarı ile Vali Tevfik Gür tarafından 
yaptırılmıştır. Şu hususu esefle kaydedeyim ki, 
tarihi ve kültürel bir merkez olan Harput'un 
ecdat hâtıralarını muhafaza eden mezarlık taş
ları Elâzığ Halkevi diyarlarında ve kaldıran 
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taşlarında kullanılmıştır. Ne yazık ki bedbeaht I 
Elâzığ'lılar Uzun müddet yazıları dahi silinmek 
lüzumu hissedilmiyen ecdat isimleri yazılı mezar I 
taşlarımızı çiğnemek gibi çok ağır bir durum 
karşısında bırakılmışlardır. I 

Aziz arkadaşlarım; muhalefet başkanı Sayın in- 1 
önü konuşmasında, hakikaten Halk Partisinin mun- | 
hasıran karargâhlık vazifesini görmekte plan halk
evlerinin kanunun kabulü halinde, kültürel hiz- I 

metlerinin sekteye uğrıyacağını bir taraf tan beyan 
eçlerken uzum «aman, bir vatan köşesi olan do
ğada bizzat kültür müesseselerini yıkmayı ve 
kendilerinden ayırdıkları doğulu vatandaşlan 
okutmamayı hedef tatan geçmiş Halk Partisi 
Hükümetlerinin tatbik edilen programlarını 
Unutmuş görünüyorlar. Misal mi istiyorsunuz? 
Doğuda büyük bir kültür merkezi olan Elâzığ 'm, 
idadi, Darülmuallimin, Nafıa Fen mektebi, As
ken Rüştiye, Şehir yatı, Köy yatı, Kız yatı, I 
Amerikan, Fransız ve Akaan kollejleri gibi kül- I 
tür müesseselerini, bugün kültür faaliyetinden 
bahseden inönü 'nün bizzat Halk Partisi ve Hü
kümeti yıkmıştır. 

İnşirah ile behsedeyim ki, bugün bu ihmal 
bölgelerimle üniversite tamıluyer arkadaşlar. 
(Altolar). 

Bu o günün anormal şartlarım hâfii derecede 
ifade etmiş olsa gerektir. Bahsettikleri kanuni 
ve meşru iktisap yolu bu mudur? Arkadaşlar, 
asla. 

Muhterem arkadaşlar; hakiki millî iradenin 
mümessili olan Yüksek Meclisiniz geçmişin 
acı ıstırapları içinde her türlü hak ve hukuk
tan mahrum ve çeşitli baskı altında esas hak- I 
larmı istimal imkânını bulanuyan cefakeş Türk 
Milletinin her türlü haklarını «bizzat ihkak mev-
iindesiniz. Ve bu vazife ile mükellef bntauyo-
ruz.; Aksi halde mevcut deliller muvacehesinde 
mevcut haksızlık ve nizamsızlığın idamesine 
müs&maha göstermiş oluruz. Millet hakkın iade
sini <ve bu suretle adaletin tecellisini beklemek
tedir. Türk Milletinin hakiki mümessili olan 
sizlerin onun h,ak yolundaki feryadına kulak 
t̂ ıkamıyacağMiıza emin bulunmaktayım. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

BAHADIR DtÎLGER (Erzurum) — Mah-
t&m& «s-feadaşlar; sökerime bir aifca sözüyle baş
lamak. istiyumm: «Sırça küvete ©taran komşu
suna taş atmaz». Fakat ne-garip tecellidir ki, za- | 
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man, bâzı insanların kafasından idraki, hırs da 
bâzı insanların gönlünden ve kalbinden insan 
hayatı için çok zaruri olan muvazeneyi kaldırı
yor. Sırça köşklerin en incesinde oturan inönü 
bunun en güzel misalidir. Dün sanki sırtında 
Anayjasayı hortlamanın, Anayasa kötüye kul
lanmanın, millet iradesini hiçe saymanın hiçbir 
günahını taşımıyan masum bir idealist gibi bi
zim karşımıza çıktı. 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Ba
şından dökülen saçları kadar günahı vardır 
onun. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Bize, 
Anayasayı hâkim kılmak dâvası ite mücadele 
etmiş ve onu muzaffer kılmak iç|n iktidara gel
miş ©lan bize, tek tek Anayasanın hr hükmü 
üzerinde titremeyi bütün prensiplerin üzerinde 
en yüksek prensip olarak kabullenmiş olası bi
ze; Anayasayı ihmal ettiniz töhmetini ve ifti
rasına attı. Eğer, o, sırtında 1946 «ediminin yü
künü taşıyan adam olmasaydı, (Bravo sesleri) 
eğer o, sahte mazbata ile gelip kürsiye oturan 
adam olmasaydı, (Bravo sesleri) eğer o, mebus 
olmadan Devlet Reisliği sandalyasına oturmak 
için ceberruta, zora, haksızlığa baş vurmuş 0İan 
bir adam olmasaydı, (Bravo sesleri, alkışlar) 
onun bu sözlerini gönül ferahlığı ile, idealist bir 
adamdır, namuslu bir fikir admıdır diye hüsnü 
niyetle burda kabul etmemize imkân vardı. 
(Bravo esleri) 

Arkadaşlar, 68 yaşına gelmiş, ömrünü, siyasi 
hayatını yalnız millet iradesine karşı durmakla 
geçirmiş bir adamı bugün sözde samimî bir «le-
mokımt olarak, Anayasa taraftarı olarak burada 
dinledik. Söylemiş olduğu sözler yalanların 
tezvirlerin, iftiraların en fena teeellisi halinde 
bir ibret vesikasından ibarettir. (Alkışlar) Ya
rın tarihi tetkik edecek olanlar inönü'nün yap
mış olduklariyle, dün burada söylemiş olduğu 
sözleri bir ibret vesikası halinde mukayese etmek 
fırsatını bulacaklardır. Biz bu milletin tarihine 
lıöyie bir fırsat hazırlamış olduğumuz için ken
dimizi bahtiyar addetmeye mecburuz. (Alkışlar) 

Arkadaşlar; Anayasa tarafını bir tarafa bıra
kıyorum, kendi günahları yetişmiyormuş gibi, 
kendi işledikleri fiillerin hesabını açık alınla ver
miş j$ibi, sanki Atatürk'ü teenni ediyormuşuz, 
sanki ona birşey sÖylûyormuşuz, onun yaptığı 
fiillerde bir cürüm, bir suç arıyormuşuz gibi bir 
de o*taya çıkıyor, onun mesuliyetlerini kendi 

-m-
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tortu» ajaaıajı ılı a8yMiyffr. Bunu eeyierisnı, para- j 
lardan*. pttüacdat kmiav resmim sildiğini battr-
kuaayev mu?. i£ak&i ©teayşb, «m tarihten de sil-
B»if fımatiaı d&geçirefeüse^di, buna «te y»p«c*k-
t i (Bışv©* i«ieri alkrçiar) B a n yapmış olan bir 
adamm Atatüİfûn baydım çekmiş re onun ] 
Anayasasını naaidaim içki ketıdiai de karşı kar
şıya gefcoujş olsa bizlere karşı Atatürk'ün mrüda-
fanamı yapırHf dmssn» srv'asi müdahalenm, fikir 
salâiiyetsialiğimn, samimîjetSKdighı en parlak 
mi«Bİi halinde nüiiet karşamda aşıkça ifade edi-
yüruaı. (BI-EVO «esteri a&ışiar). 

Aıtadaşterj'di^ror ki,.naliet ınalnıı, millete 
iade etenek spn tertip, etmiş eJdoğnnraz kano
nun adaletle alâkan yokbm 

Bu kanun kadar adaletle alakası olan bir ka
nun tasvir ve tasavvur etmek mümkün değildir. 
Fakir mületüt bütçesinden, kensinden alınmış,' 
alın teriyla kaaambmş paralarla yapılmış olan 
ve najûlarma ustdsü* alarak tescil edilmiş olan 
mallan , mülot iradesiyk buraya gelmiş ve her 
türlü gıllügişten azade bir şekilde mUletm bi- I 
hakkin itimadını kazanmış olan biz milletvekilleri I 
onların kursaklarında bırakmaya asla tahammü- I 
lürniiz yoktu ve olamazda. Çünkü milletin bize tah I 
mil etmiş olduğu vazife bunu icabettiriyordu. Bu 
vazife gönlümüzün ferahlığa ile, tarihte bize te
veccüh edebU&eek bütün mesuliyetleri şuurla, id
râkle omuzlıyarak şerefle yerine getiriyoruz, ye
rine getireceğiz. 

Arkadaşlar, yalanla örülmüş, çamuruna, 
hamuruna türlü fesadın tohumları katılmış 
alam sözlere eev*jp verimıeûtitıen kendimi müs
tağni tutmak istiyorum. Tarih o kadar 
bellidir ki, «ski hakikatlar o kadar belli
dir ki, millet karşısında bkam, onların söyle
dikleri sözler için bir müdafaa tertibi ahmaklığı
mıza lüzum dâhi yoktur. Yalnız, nutkunun bir 
yerinde temas, etmiş olduğu bir tarihî hakikata I 
Hamdullah Suphi Beyefendinin edebî tasvirleri 
arasında biraz muğlak kalmış olan hususları tav
zih etmek için «kısaca işaretten sonra sözlerimi bi
tirmek istiyorum. 

Arkadaşlar, size flbret verici bir vesika oku
makla mevzuumun bu kısmına başlryacağnn, Bu 
vesika, C. H. Partisinin siyasi bir parti olmadı
ğım, yslnız siyam ıtüfuza; dayanarak iktisabı ser
vet etmek için ksrulmuş bir tie*ret kumpanyası 
olduğunu size ifade edecektir. (Gülüşmeler) 
Elimdeki şu mavi kitap; 192-7 tarihinde Halk | 
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I Pıricasmm kongresi zalMJşrıdır.^Ba kottffcsök* 

münakaşaları araagpda K*#c Pa*tit«tm **gam-
nsmeai de kotıuşolım^tur. W& niaa^ameısş* bir 
40 JH» oıadd«*» var. Diyor ki; (Siyasi, idari, içti
mai, iktisadi, her» ve tadara JHSBMSİİ bilcümle 
tefökkütbrm heyeti şaselerine gelecefelorin 
namzetlikleri ,frrka müfettişleri tarafından tas-
rrp okındttkUn sonra, iliuı oluşur.) Yani bu 
memlekette siyasi, idari, içtimai, iktwa* Ü&Kin 
teşekkülleri. 

Şimdi arkadaşlar im tâbir ne kadar şümullü! 
Ne demek bu? Yani ne vare* k*p*İW' kettditfvse 
ma! edeceğiz diyoria». Bu mteefa itmam dMfti 
çelbetmiş, kongre azalarından Tekirdağ Millet
vekili Celâl Nuri Bey şöjrte bir filsa^yapmış, di
yor ki; efendim, siyam, idari, içtimai, iktisadi 
teşekküllerden bahsediliyor, AnsotM şirketlerle 
başkalar fayım daha rai, değil B H (jöülttfmeler) 
Kâtibi umanti bey lütfen cevap v*Min*erî (Kâti
bi Umumi kim «esteri) S*ö2et Bey. Kİatibi Umu
mi Saffet Bey diyor ki; (Efewtim, bfclabi tica
ret maksadiyle yapılmış olan her hangi bir nfö-

I esseseye fırkama müdahalesi almaz. Yalnız mak
sadı teşekkül ve gayesi itibariyle bizi alâkadar 

I ederler. Bi&abi bunlara Tnaırakaire etmek ve ya-
kından alâkadar almakta hal&imar atadır.) 

I Arkadaşlar, ticaret kumpaay/asıİHü âk An̂ r 
yamamın ilk Anayasası değil, babayasadı bu. 
(€MHöfmaCsr) Bu bafesyasasmuı hüfegü bu mad-

I dede mündemietir. 1İ47 den »onra şu 40 ILCI 
maddenin gölgem aitmiş Turiaiĵ e'de kuruteaş 

I ne kadar idari, siyasi, harsi, içtimai ve iktisadi 
I müesseseler varsa bunlara şu maddenin gölgesi 
I altında el atmışlar ve dolayısiyle o gibi cemiyet-
I lerin bütün mameleklerini üaerierİBe geçiıı*ş-
I lerdir. , 

Arkadaşlar, bu asada kısaca Halk PartiM-
I ııin zimainetine gt^rüen m^Harın büyiik birkw-
I muta sa^ip ola-n ve Halkevlerinin »ttvesinl taş-
I kil eden Tîirkoeaklannıa Halk Partisine iöjti-
I kal şeküma, o günteii «yasi möHsarayı da n -̂
I zar» itibara aiasak, dikkatinizi celbetmek iat&-
I "ifa*. 
I Arkadaşlar, biHyorronua kî 193© senesi 
I AğuHtofeunda memleketimiade büyük bir aİ3?wi 

bâdiee cereyan ftaâstir. S*riw»t Frrica kıffal-
I muştur. Serbest Fıcfettun fcarokna» Hafc Pa*--
I tisine karşı milletin hiaw*mekte olduğa attti-
I patmin tecelüsine aefeep «hoaştsr. Bu fırka 
I halk krtksİEİn myi& reafesiyoakan k»rşıaında 
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serbest fırka malûm şekilde 1930 senesinin | 
Kasn ı aytııul* lağvedilmiştir. 1930 senesinin ! 
Aralık ayında; meşhur Menemen hâdisesi cere
yan etmiştir ve İzmir mıntakasmda idarei ör- j 
fiye ilân edilmiş ve orada kurulan fevkalâıle 
bir mahkeme icraata başlamıştır. Bundan son»»7 

Atatürk memlekette bir seyahat yapmış, üç I 
buçuk ay süren bu seyahatte bilhassa yer yer 
Türkoeaklarma gitmiş, ocaklılarla temas etmiş
tir. Türkocaklılar, bulundukları çatının altın
da aldıkları serbest terbiyenin icabı olarak, 
Devlet Başkanına memleketteki icraatın kötü
lüklerinden samimî bir şekilde bahse tmişe 
dir. 

Üç buçuk ay süren bu seyahat 3 Mart 1931 
de nihayet bulmuştur. Atatürk, 3 Martta An
kara 'ya gelmiş ve o gün Büyük Millet Meclisi
nin feshedilmesi hakkında Cumhuriyet Halk j 
Partisi Grupuna bir mektup yazmıştır. 4 Mart
ta Büyük Millet Meclisi feshedilmiştir. 

Nazarı dikkatinizi celbederim r Bir tarafta 
bir siyasi parti çıkmış ezilmiş, öbür tarafta 
irticai bir hâdise devam ediyor, memlekette 
fevkalâde bir hal havası esiyor. 

Büyük Millet Meclisi feshedilmiştir. îşte ı 
tam bu sırada Türkoeaklarının feshedilmesi : 

meselesi de ortaya atılmıştır. Dün Hamdullah 
Suphi Beyin söyledikleri gibi, 4 Marttan 24 , 
Marta kıadar cereyan eden yirmi gün zarfında I 
Halk Partisinin bütün ta-zyikı sistemli çalış
mış. Ve Türkoeaklarının lâğvedilmesi mevzu
unu işlemiştir. Ve nihayet 24 Martta Atatürk 
kati iradesini ifade etmiş ve bir tebliğ bütün 
gazetelerde yayınlanmıştır. Bu tebliğde Ata
türk : Ben şahsan Türkoeaklarının Halk Par
tisine intikalini emrettim, diyor. 

Arkadaşlar; İsmet tnönü iradi bir vaziyet
ten bahsettiler. Fesih iradesini verecek olan, 
fesih iradesini kullanacak ve bir karara varacak 
olan Kurultay 10 Nisanda, şimdi Ankara Halk
evi olan binada, ki, o zaman Türkocakları Mer
kezi Umumisi idi, orada toplanmıştır. Garip te
celli; kongrede, hiç kimsenin Ocağın feshine 
dair bir teklif yaptığı yoktu. Yalnız ocak he- | 
sabatrnıi tetkika memur olan bir heyet ki, o he
yette hatırladığıma göre Hakkı Tarık Bey eski 
t*£arta Milletvekili Mükerrem Bey ve Eeşit; 
:öalip:Bey vardı. Daha iki kişi vardı, fakat onla- ; 

n hatiflıyamıyorum. Onlar şöyle bir deklâras-' 
yon yapıyorlar ki, a da mahfuzdur, çıkmıştır. [I 
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Diyorlar ki : (Hesatifctm tetkikum İtfeBom # t 

rülmemiştir, Millî Reisin Türkocalda*ının lâğ
vedilmesi hususundaki işaretleri üzerine hare
kete geçmek lüzumu hâsıl old&funa biz kaaöi 
bulunuyoruz. Vakaa yasamızda* ocakların feshe
dileceğine dair bir madde yöfete. da büyük rei
sin işareti fesih için kâfi bir sebeptir). • Ba ra
por kongreye gelmiştir. Fakat bu raporun reye 
konması fırsatı bulunamamış, reye konmamıştır. 
Ancak orada sâmiler arasında hazır bulunan o 
zamanki Halk Fırkasının Umumi Kâtibi Recep 
Bey birden ayağa kalkmış demiştir ki; (Görü
yorum ki, TürkocaMarını feshetmek kafarmda-
sınız. Türkocakları benim fırkama iltihak ede
cektir. Yarın öbürgün bunun mallarını bizden 
dâva ederler, buna iyi bir formül, bulmak için 
bir komisyon kurulmasını teklif ediyorum). 

Ijjte arkadaşlar, Türkocakları bu şerait altın
da Halk Partisine ilhak edilmiştir. Siz buna 
isterseniz iradi fesih deyin, isterseniz siyasi bir 
tazyîfein neticesinde hasıl olmuş fiilî bir neti
ce deyin. 

Arkadaşlar, ben sözümü uzatacak değilim. 
Bir yalanlar manzumesi karşısındayız, bir iftira 
ve tezvirler manzumesi karşısındayız. Biz bu
raya mazimizde - gerek şahsi mazimizde, gerek
se mensup olduğumuz partinin mazisinde - mil
let hesabına hiçbir günahın yükünü taşımadan 
vicdanlı ve namuslu insanlar olarak geldik. 
Bizim bu vicdanlı ve namuslu durumumuzu ze-
deliyecek Anayasa karşısındaki sadakat yemi
nimizi bozmaya icbar edecek hiç birşey yoktur, 
gönüllerimiz rahattır. Milletin malını alıyoruz, 
millete veriyoruz; gâsıplarm elinde bırakmıya-
cağız. Biz gasıp yapmıyoruz, ihkakı hak edi
yoruz. Yüksek Meclisin millet namına en ge
niş bir şekilde ihkakı hakka salâhiyeti vardır. 
Hukukçu arkadaşlarımız bunu kâfi derecede te
barüz ettirmiştir. 

Benim sözlerim, müsaadenizle, bundan iba
rettir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Halil Özyörük., 
Şahsı namına; Cihad Baban yerini arzusiyle 

verdiğinden ötürü. 
Buyurun. 
HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem 

arkadaşlar, benden evvel söz almış bulunan 
aziz arkadaşlarımın, hâdiseyi bir hukuki prob
lem olarak ele alıp, her noktasını aydınlatmış 
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Ve izah etmiş olduklarını gördünüz. Ben yalnız 
bâzı vakıalardan bahsetmek istiyorum. 

1. Halk Partisinin bugünkü durumu suç 
üstü yakalanmış bir adamın vaziyetine benze
miyor mu? (Bravo sesleri) 

2. Evvelâ firara teşebbüs, sonra uyuşma
ya tevessül yani zabıtayı iğfal, daha sonra suçu 
inkâr ve haksız hüküm verildiğini iddia ede
rek inkâr; biliyorsunuz. Kanun tasarısına evve
lâ gasıp vasfını izafe ettiler. Bunun sökmediğini, 
yakışmadığını görünce müsadere dediler. îkisi 
de dâvanın mahiyetine uymadı. 

îlk safhada idarenin Demokrat Partiye inti
kal ettiği günün ertesinde «muhalefet emniyet 
içinde vazifesini yapabilecek mi» diye sordu
lar. Ve kendilerini mücrim vaziyetinden çıka
rıp ilişiksiz bir hale getirmek ve öyle göstermek 
istediler. Fakat her taraftan şikâyetler birbiri
ni velyü takibetti. Hakkın yerine getirileceğine 
kanaat edince uyuşma yoluna, gitmek istediler'. 
Tesis: teklifi bundan çıkmıştır. Halbuki tesis 
mümkün değildi. 

Şimdi müdafaa değil de taarruz cephesine 
geçtiler. Anayasaya muhalefetten ve müsadere
den bahsediyorlar. Biz iktidar partisi ve Hükü
met olarak hakkı ihkak ediyoruz. 

Anayasanın çiğnendiğinden bahsediliyor. Bu
nun için Anayasanın 74 ncü maddesinden yani 
istimlâkten bahsediyorlar. Onlar hangi madde
yi mesnet ittihaz edeceklerini tâyin edemiyen 
bir şuursuzluk içindedirler. Onların ileri sür
mek istedikleri, bu madde değil belki Anayasa
ya göre kaza salâhiyetini ancak Türk Milleti 
adına kullanacak olan mahkemelerce halledil
mesi gereken bir dâvanın böyle fevkalâde ve is
tisnai bir kanun çıkarmakla halledilmesinin 
Anayasaya aykırı olduğunu söylemek istiyor
lar. Çünki böyle söylemeleri lâzımdı. Fakat bu 
hukuki, problemi kavrıyamadıkları içindir ki ; 
bula bula 74 ncü maddeyi bulmuşlar. 

Arkadaşlar, bu meseleyi kendi usulleriyle 
hallettiğimizi söylersek belki onların mevkiine 
düşmüş olacağız. Buna asla tenezzül etmeyiz. 
Kendileri 431 sayılı Kanundan sonra tahaddüs 
eden vaziyeti böylece .halletmişlerdi. Hilâfetin 
ilgası hakkındaki 431 sayılı Kanun gereğince 
hudut dışına çıkarılan hanedan azasının tasfiye 
için verilen müddetten istifade edememeleri ha
linde tatbik edilecek hükümleri ve padişahların 
emval ve emlâkinin Hazineye aidiyetini tesbit 

>. ıyoı %j ; z 
I ediyor. Ancak bu kanun yürürlüğe girdiği za

manda hali hayatta bulunan padişahlık etmiş 
! olanların uhdesindeki emval ve emlâke aidiyeti 
| açık bir hakikat idi. Bu husus mahkemelerce 
i halledilmiş içtihat belirmişti. Ve iki hüküm ara-

smda tahaddüs eden ihtilâf üzerine de Temyiz 
Umumî Heyetince tevhidi içtihat suretiyle veri-

j len kararda bu mesele böylece halledilmişti. 
Bir tefsir kararı ile bu tevhidi içtihadı felce 
uğrattılar. Sonra da bir kanun çıkararak ölmüş 
padişahların uhdesinde mukayyet gayrimenkul-
lerin Hazineye intikalini sağladılar. 

Anayasanın malûm maddesi: Mahkemelerin 
j vazifeleri Teşkilât Kanunu ile muayyendir, der. 

Teşkilât Kanununda ise, her mahkeme ve hâki-
I nıin vazifesi tâyin edilmiş bulunmaktadır. Bir 

ceza hâkimi hukuk dâvasına bakamaz. Bir sulh 
i hâkimi 1 000 liraya kadar olan sulh dâvalarım 
i görür. Demek ki her hâkim mutlaka fertler ve

ya fertlerle Devlet arasındaki bütün ihtilâfları 
ve dâvaları halletmeye yetkili değildir. Yine 
Anayasa idari dâvalar için ayrı bir merci kabul 

I etmiştir. Şu halde sarih ve kanun yapıcı olan 
B. M. Meclisi bu hususta milletin iradesini kul-

I lanarak kaza cihazının vazifesini tâyin etmiştir. 
i Bunu her zaman da tebdil edebilir. 
j Kaza bahsinde bilirsiniz bir kaidemiz var. 

Kaza; zaman, mekân ve bâzı hususların istisna-
siyle takyit ve tahsis eder. Bir hâkime, sen şu 
dâvaya bakacaksın, şu dâvaya bakmıyaeaksın 
denildiği zaman bunun Anayasaya aykırı hiçbir 

i ciheti yoktur. Şimdi şu tasarı ile umumi kazanın 
I görebileceği dâvalar arasından Halkevlerine taal-
j lûk eden işler istisna edilmiş demektir. Artık 
ı bundan doğacak dâvalara hâkimler bakamaz. 

Umumi kazanın görevi böylece tahdit olunabi
lir. İdari kaza ile umumi kaza arasında her gün 

I doğan vazife ihtilâfları daima uyuşmazlık mah-
î kemesini işgal eden meselelerdir. 
j Halk Partisinin ilticagâhı müruruzamandır. 
, Eğer imkân olup iş mahkemeye intikal etmiş ol-
| saydı netice yine tasarının tesbit ettiği âkibet 

olacaktı. Fakat binlerce dâvayı takip mümkün 
I değildir. Zaten istedikleri budur. İlâmaşallah 
i devam edecek olan bu dâvalar neticepezir olun-
i caya kadar ne Halkevleri kalır ne de enkazı. 
j * Hukuk Devletinden bahsediyorlar. Hukuk 
| Devleti hakka riayetkar olan ve hakkı yerine 
i getiren devlettir. Adalet dediğimiz şey, her şey-
; den evvel bir zihniyet meselesidir. Geniş fert 
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topluluklarında adalet bir his olarak yaşarsa bu 
suretle hukuka uygun bir Devlet hayatı sağla
nabilir. Türk Milleti, adaleti, Türk Milletinin 
ödediği vergilerin Halk Partisine intikal etmiş 
olduğunu ve haksız mal iktisap edildiğini görüp 
buna kanaat edince bunların asıl sahibi olan 
Devlete iadesini bir adalet ve ihkak vazifesi ola
rak kabul etmiştir. Adalet, milletin duygusudur, 
kanun onun iradesidir. 

Arkadaşlar, halkın sesi hakkın sesidir. 
Halkın samimî ve gıllügişsiz iradesiyle top

lanan bu Meclis, temsil ettiği millet iradesini iz
har ediyor. Buna kimin ne söylemeye hakkı var
dır? 

Halkevleri halkın evidir diyenlere soruyo
rum. Bugün Elâzığ Valisinden aldığım bir telg
rafta Halk Partililerin Halkevinin kapısına bü
yük bir kilit koyarak kapadıklarını bildiriyor. 
Halkın evi bu mudur? Söyledikleri sözlerin bi
rer mugalâta olduğunu tekrara hacet görmüyo
rum. Halkevleri, Halk Partisinin koltuğu altın
da, onun bir parçası olarak vücut buluyor ve 
böyle idare olunuyor. Halkevleri, Halk Partisi 
için Devlet Hazinesinden haksız para çekmeye 
yarar bir vasıtadır. 

Bugün tesise rıza gösterenler, onu kurdukla
rı zaman hükmi bir şahsiyet halinde bulundu
rulabilirlerdi. Hangi hüsnüniyetten halkın kül
tür seviyesinin yükselmesine yarıyacak hangi 
teşekküllerden bahsediyorlar? 

Haksız iktisabın cezasını, iade ile çekmek 
mukadderini anlayınca ye'se düşenlerden birisi 
yaşma başına bakmadan, külhanbey ağzı kulla
narak bizlere söylemediğini bırakmadı, hepsini 
kendisine bütün gılzet ve şiddetiyle iade ederiz. 
Kendi beyanları gibi eğer kendileri uşak ruhlu 
insanlar olmasaydı bu devleti idare etmesini bi
lirler; milletin tam belkemiklerine indirdiği bir 
darbe ile kapı dışarı edilmezlerdir. Halkevleri 
ve bu nam altında binbir hileli yollarla iktisap 
ettikleri malların nasıl parti uhdesine geçirildi. 
ğini saym arkadaşlarım misallerle izah ettiler. 
Ben de size canlı bir iki misal vermek istiyorum: 
Şimdi şu dakikada içinde toplu bir halde bulun. 
duğumuz Büyük Millet Meclisi binasının mebni 
bulunduğu saha, bilirsiniz bir müstatil sektin de 
fîO dönümü mütecaviz bir yerdir. Bu saha için
de Büyük Millet Meclisi binası, Sayıştay ve eski 
Meclis binası olup şimdi Halk Partisinin yedi 
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gasp ve işgalinde bulunan bina vardır. Üç tarafJ 

! yol olan bu yerin kuzey kısmında fertlere ait 
; binalar ve bunların tam ortasında merhum Ata-
j türk'e ait bir arsa vardır. Atatürk'ün ölümü ile 
| vasiyetname gereğince arsa Halk Partisine inti-
| kal ettiği zaman bu durumdan istifade} edilerek 
i Ankara'nın imarına ait kanun hükümlerinden 
j faydalanmak suretiyle derhal Meclisin 60 dö-
| nümlük arazisiyle o kısım şüyulandırılıyor. An-
j kara İmar Komisyonunun şuyulandırma kararı 
| üzerine derhal tescil ettiriliyor. Bundan sonra 
' sıra şüyuun giderilmesine; izalesine geliyor. He-
| men fırsattan istifade edilerek parti binası, bir 
| kısım yer ile birlikte şüyu izale ediliyormuş gibi 
| tapuya kaydettirilmek isteniyor. Buna ait tez-
: kere eski iktidar zamanında Maliye Bakanlı-
! ğmdan tapuya yazılmış, fakat bilmem ne sebep-
| Ic takip edilmediği için muamele tekemmül ede-
| meni iş. Bu durumda idareyi ele aldığımız za-
j man işe ıttıla peyda edince derhal muameleyi 
| durdurduk. İmar Komisyonunun muhakkak 
I bir tazyik altında verdiği kararı iptal ettirerek 
I eski vaziyeti iade ettirdik. Nasıl hileli bir yol 
i takip edildiğini görüyor musunuz? Bu şekilde 
| mal iktisabı şeytanın bile aklına gelmez. Fakat, 
I onlar her şeyi bilirler. Zira halkevlerini ve di-
i ger gayrimenkulleri böyle hileli muamelelerle 
! mülkiyetlerine geçirmişlerdir. imar Kanunu; 
I üzerinde bina bulunmıyan bir arsayı, üzerin-
I- de binası bulunan yerle birleştirmeye, hamur 
| haline getirmeye asla müsait değildir. 
i İkinci bir misal olarak size şunu da arzede-
! yinı: 14 Mayıstan sonra Haziran ve Temmuz 
; ayında bir gün Halk Partisinin Çankaya'daki 
\ işgal ettiği Ankara Belediyesinin malı olan bi-
j nayı, belediye meclisinin bir karariyle 99 sene 
: müddetle bedelsiz Halk Partisine kiralanmak 
I üzere olduğunu ve İm muamelenin tapu siciline 
• kaydedilmek istendiğini haber alınca, hemen ha-
I rekete geçilerek muamele durduruldu. Ankara 
| Belediyesi o zaman Halk Partililerin elinde idi. 
| Belediye Meclisi bu icar kararında, geçen sene-
| lerin birinde belediye umumi meclisince bu vâ-
; dide verilmiş bir karardan bahsediyor. Fakat 
i bu kararı bulamadığını itiraf etmekle beraber 
| böyle bir kararın verildiğini heyet içinde bir iki 
! zatın hatırladığını kararının mucip sebebi ola-
I rak gösteriyordu. Huzurunuzdaki tasarı ile kı-
I pırdıyamaz bir halde kıskıvrak bağlı olan Halk 

Partisinin tasarıya karşı mezbubane itirazlarını 
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mazur görmek lâzımdır. İnsan meyusiyete dü
şünce dili uzar, aklına geleni söyler. 

Diğer bir misal; Cemiyetler Kanunu muci
bince dernekler kendi ihtiyaçlarına kifayet ede
cek bir miktar gayrimenkule sahip olabilirler. 
Fazlasını derhal paraya çevirmek mecburiyetin
dedirler. Fakat bu kanun ile güdülen maksat 
Halk Partisinden başka partilerin bir tek bina
dan başkasına malik olamamalarını sağlamak 
için koydukları bu hükümden kendilerini istis
na ediyorlar. Kanunun sonuna ilâve ettikleri 
bir madde ile kanunun çıktığı zamana kadar 
derneklerden bu kanunun tesbit edilen hükmü 
hilâfına fazla gayrimenkul iktisap edilmişse ka
nunun bunlara şümulü olmadığını tesbit ediyor. 
Kanunun çıkarıldığı zamanda Halk Partisinden 
başka parti bulunmadığı için kendisinin iktisap 
ettiği gayrim en külleri muhafaza ediyor ve fakat 
ilerde kurulacak bir siyasi partiden bu hakkı 
nezediyor. 

Arkadaşlar, biz, iktidarın millet iradesiyle 
partimize intikal ettiği günden beri hakkımız
da reva görülen yersiz, haksız isnat, iftira ve 
hücumlarına mütevekkilâne sabrettik, her hü
cumu sükûnetle karşıladık. Bunlarla her sahada 
uğraşmaya vaktimiz yoktur. Millet bizden çok 
mühim işler bekliyor. Yapacak işlerimiz çoktur. 
Mugalâta ile uğraşmaya zamanımız müsait de
ğil. Kervanımız yürümektedir. Ne yaparlarsa 
yapsınlar yolumuzdan alıkoyamazlar. Muvaffak 
olacağız arkadaşlar. Müsterih olunuz. Millet, ha
kikati çok iyi görmektedir. (Bravo sesleri, alkış
lar). 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, bu muazzam ve tarihî 
dâva üzerinde söz almaktan kendimi menedenıe-
dim. Yetkili ve biligili arkadaşlarım meselenin 
hukuki tekniği üzerinde o kadar geniş izahat ver
diler ki, buna bir kelime ilâvesine lüzum gör
mem. Yalnız hukuk ve Anayasa diye feryadü fi
gan eden Halk Partili arkadaşlarımızın vaktiyle 
çıkarmış oldukları kanun ve yapmış oldukları 
muamelelerden tarihe m al olmuş kısımlardan bi
rer misal vermek isterim. 

'Muhterem arkadaşlar; 1927 senesinde Di
yarbakır'da bir iadei mağsubat komisyonu ku
rulmuştu. Bilmem böyle bir komisyonun adını 
hiç işittiniz mi? Bu komisyon hukuk kaidelerine 
katiyen dayanmadan arazi sahipleriyle köylü 
arasında bir nifak vücuda getirecek mahiyeti • 

8.1951 0 : 2 
yıldırım suretiyle kararlar ittihaz etmişti. Yüz 

! binlerce liralık servetin dağıtılan kısımlarına te-
; mas etmeden yalnız ufacık bir misal vermek is-
j terim. Köylüyü tahrik için arazi sahibi aleyhi-
! ne dâva ikamesi için söylemişler, bir dâva aç 
! denişler. Köylü bir hak iddiasında bulunamıya-
| cağını, çünkü yapılmış bir işe mâruz kalmadığı-
: nı bildirmiş. Nihayet ısrar etmişler, o da vaktiy-
I le bir tavuğumu filân kesip benden almıştır id-
; diasını ileri sürerek komisyona müracaat etmiş. 
• Komisyon bu tavuğun senede yumurtladığı yu-
' murtaları ve onlardan çıkacak eivcilerin, piliç-
1 lerin kıymetini muzaaf bir usulle hesaplamak su-
! retiyle birkaç yüz liraya tavuğu güya gasbeden 

adamı mahkûm etmiştir. îşte o komisyonun bu 
kabîl kararları kapıda bulunan polisler ve jan-

| darmalar tarafından derhal infaz ve icra edilir-

'; a-
j Bundan başka kanun namı altında 1505 nu 
I maralı bir kanun çıkarmış bulunuyorlardı. Bu 
; kanunun metnini huzurunuzda okumak isterim. 
i 1505 sayılı Kanunun ikinci maddesi: 
; «Madde 2. — 1097 numaralı Kanunun birin-
I ei maddesinde tâyin edilen mıntaka dâhilinde 

bulunan araziden Hükümetçe lüzum görüleri 
miktarı, birinci maddede yazılan eşhasa tevzi et-

; meye Hükümet salâhiyattardır. Arazinin sahibi, 
arazinin vüsatine göre 500 den 2000 dönüme ka-

| dar olan miktarını isterse alıkoyabilir.» 
i Bunun hangi Anayasaya, hangi hukuk ka-
! idesine uyabileceğini, burada hukuk kaidesi di-
j ye bağıranlardan sormak isterim. 
I Üçüncü maddede şu vardır: (Tevzi edilmiş 
ı ve edilecek arazinin değer pahası kaza idare he

yetince tâyin ve tesbit olunur.) Bu cümleyi okur
ken tevziatın âdilâne bir şekilde yapılacağı zannı 
insanda uyanabilir. Fakat altındaki cümle şöy
ledir: (Bu iş için toplanan heyetlerde müddei-

ı umumiler de bulunur. Bu kiymet 331 de mu
kayyet vergi kıymetinin 8 mislinden aşağı on 
mislinden yukarı olamaz.) îşte kanun., 

Dördüncü maddeyi de okuyorum: (Bu dör
düncü madde Birinci Umum Müfettişlikçe tatbik 

\ edilir.) 
; Arkadaşlar; kanunun metnini bir tarafa bı-
\ rakarak biraz da tatbikatından bahsedeceğim: 
\ Köylüyü arazi sahibi kılmak için bu kanun tat-
ı bik ediliyor. Fakat alınan araziler köylüye ve

rilmeyip Hazine uhdesine birikiliyor. Dikkat 
• buyurunuz: 720 liraya köyler istimlâk ediliyor. 
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senede 6 bin liraya icara veriliyor, istimlâk 
1931 de başlar ve icara verme müddeti tâ 1949 a 
kadar devam eder arkadaşlar. 

Bu kanunun tatbikatıııdaki fecaatleri izah 
etmeye lüzum görmem. Çünkü vakit darlığı ve 
ayın zamanda konuşmalarımızın saatle tahdit 
edilmiş olması keyfiyeti mevcuttur. Esasen 
bunları huzurunuzda arzettneye de lüzum yok
tur. Çünkü aşağı yukarı hepsi Heyeti Aliyeniz-
oe malûmlur. 

îkinei bir kanuna göçeceğim: 2510 sayılı ka
nun. 

Deîmin Bahadır Dülger arkadaşım bir nebze 
işaret >etti bir yerin tahliyesi şu hallerde ya
pılır : Kültür, siyaset, askerlik, inzibati ilâh. se
beplerle yerler, boşaltılabilir. Bu vatandaşla
rın bir yere nakledilmesi istendiğinde askerî, 
iktisadi, siyasi içtimai ve inzibati sebeplerle 
nakledilebiliyorlar: • 

Muhterem arkadaşlar, mülkiyet hakkının 
kutsiyetine taallûk eden hu kanunun 27 nci 
maddesi: (3 numaralı mıntakaJarda mecburi 
nakil edilenler menkul mallarını birlikte götü
rebilirler. Gayrimenkullerinin mülkiyeti tam 
olarak Devlete geçer) demektedir. 

Böyle bir kanun gördünüz mü? İşte hak, 
hukuk iddia eden İnönü, zamanında Anayasay', 
hukuk kaidelerini çiğnemediğini iddia etti. 
Acaba bu tarihî hakikat ve vesikalar, cihan 'ef
kârı huzurunda kendisini tekzibe kâfi gelmez 
mi? (Bravo sesleri alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 2510 sayılı kanunun 
bilhassa tatbikatında doğurduğu facialardan da 
k'smen bahsedeyim. İnsan haklarını hiçe sayan, 
derelerde adam öldürtmeyi mubah sayanların 
ika ettikleri faciaların misallerini tekrarlamak 
lüzumsuzdur. Çünkü, bir hak iddiasiyle esasen 
Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunuyorum. He
sap sorun, mesuliyete cevap vereceğim diyen 
kimseler bakalım izah deceğim içtimai facialar 
karşısında ne cevaplar verebileceklerdir? (Bra
vo sesleri) 

Muhterem arkdaaşlar, 2510 sayılı Kanunun 
vücuda getirdiği içtimai felâketi önlemek kas
tiyle 1946 senesinde Demokrat Parti Yüksek 
Meclise bir kanun tasarısı vermişti: Halk Par
tisi bunu görünce derhal bir teklif getirdi. 
Çıkardıkları kanun 5098 sayılı Kanundur. Bu 
kanunda bir madde vardır, diyor ki; 2510 sa
yılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince kendieri 
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tarafından, veya Hükümetçe tasfiye edilmiyen 
mallar üzerinde, bu gibiler her türlü tasarrufta 
serbesttirler.) 1948 senesinde bunu cerhedecek 
mahiyette ikinci ve 5420 sayılı bir kamın ortaya 
çıkıyor. 

I BAŞKAN — Mustafa Bey, tasarıya, halkev
lerine geçelim. 

MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Geçiyo
rum. Bu madde de sarahaten şöyle diyor a 

j ledüenler iade edildiği takdirde, nanılarma 
mukayyet araziler bulunduğu takdirde, bunlar 
mevcut ve tevzi edilmişse bundan mahrum olur
lar. Yani tapuda namına kayıtlı bir arazisi var
dır. Bu araziyi, İskân dairesinin hazırlamış ol
duğu bir cetvelle benim namıma kayıtlı olan 
bıı araziyi istediği adama devredebiliyor. Bu 
kanun 1948 de Hasan Saka Hükümeti zamanın
da Meclisten çıkmıştır. Bu kanun mülkiyet hu
kukunun bütün inceliklerini, istihdaf ediyor
muş. Bilmiyorum onların hukuk anlayışı bizim 
hukuk anlayışımıza pek do uymuyor, belki daha 
derin düşünmüşler. 

Muhterem arkadaşlar; bu vadide vereceğim 
misaller pek çoktur. Fakat vaktin darlığı dola-
yısiyle bunlar üzerinde durmak istemem. Halk 
Partisinin halkevlerini iktisapları noktasında 

j arkadaşlar o kadar geniş misaller verdiler ki, 
'mideniz tekrar üzerinde durmaya lüzum gör-

I iniyorum. Yalnız, bence Halk Partisinin bu 
| binalar üzerinde bir hakkı vardır bu hakkı ben 
I de kabul ediyorum. Bu hak hâlâ muteberse bu

na hakkı zülüm, hakkı seyf, hakkı cebir demek 
j lazımg-elir! 

Vaktim kalmadığı kpı sözlerimi burada kesi
yorum. (Alk\şlar) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan-
bul) — Muhterem arkadaşlar; 

Şayet Halk Partisi muhalefetinin hakiki hü
viyetini bilin emiş olsaydık, dün parti başkanla-

{ rmın bu kürsüde yaptığı konuşmayı dinlerken 
i hayretten hayrete düşmemiz mukadder olurdu. 
i .Fakat hepimiz, iktidarda iken olduğu kadar 
j muhalefete geçtikten sonra da Halk Partisinin 

veya hiç değilse başmdakilerden bâzılarının si
yasi hüviyetlerini çok iyi bildiğimiz içindir ki, 
dünkü nutuklarını dinlerken hiçbir hayrete ka-

| pil madik. Türk efkârı umumiyesi de Halk Par-
| tisi başkanının dünkü beyanatını keza hayrete 
! katılmaksızın öğrenmiş olacaktır. 

— 660 — 



B : 110 7.8 
Arkadaşlar; 
Halk Partisi, millet iradesi ile iktidarı ter-

ketmeyi samimî olarak aklına dahi getirmemiş
tir. 1946 seçimleri meydandadır. O seçimlerde, 
Halk Partisi, her ne pahasına olursa olsun ikti
darda kalmayı kararlaştırmış bulunuyordu. Mil
let iradesinin hâkimiyeti bakımından bütün va
tan sathında cereyan eden hâdise ve faciaların 
tek sebebinin bu olduğundan milletçe şüphe et
medik. 1946 seçimleri ile iktidarı gasıp ve zap
tettikten sonra da onu hiçbir suretle elden bı
rakmamayı tek maddeli bir program haline ge
tirdiklerini de yine milletçe bilmekteyiz. 

Bütün bir milletin Halk Partisi içinde muh
tevi ve mündemiç bulunduğunu farz ve hayal et
mekle başlıyan enaniyet ve gafletleri onları ha-
kikatları bir türlü göremiyecek hale getirmiş, ve 
14 Mayıs seçimleri de kendileri için çok acı ve 
hiç beklenmedik bir hâdise olmuştur. 14 Mayıs
ta Türk Milletinin kahir eli ile vurulmuş olan 
darbenin bu mağrur mütehakkim teşekkülü ar
tık hakikatlarla temasa getirmesi ve onu gurur 
ve gaflet uykusundan uyandırması icabederken 
bu partiyi idare edenler hemen altı ay içinde 
tekrar iktidara gelmenin yollarını araştırmaya 
kalkacak kadar ihtiraslarının mağlûbu oldukla
rını bir kere daha ispat etmişlerdir. 

Binaenaleyh iktidarda bulunan Halk Parti
si ile muhalefete düşmüş olan Halk Partisini ruh 
ve zihniyet bakımından hiçbir fark arzetmediği 
ibretle görülmesi lâzımgelen bir içtimai vakıa 
teşkil ediyor, 

Bîr zamanlar Halk Partisi her ne pahasına 
olursa olsun iktidarı elden bırakmamayı ve mu
halefette ise en kısa yoldan ve en kısa zamanda 
tekrar iktidarı ele geçirmeyi kararlaştırmıştır 
dedim. 14 Mayıstan bu yana Halk Partisi muha
lefetinin ne suretle hareket etmiş olduğunu kı
saca gözden geçirmek bu hakikati kabul etme
ye kâfi delil teşkil eder sanırım. 

Sadece Kore kararı münasebetiyle bu parti
nin iktidara karşı açmış olduğu haksızj insafsız 
mücadelenin mahiyeti dahi maksatlarını kolay
ca teşhis imkânını verebilir. 

Millî menfaatler bir tarafa bırakılmış, Dev
letimizin itibar ve emniyeti endişeleri hiç kale 
almmıyarak hareket olunmuştur. Kore mesele
si karşısında yeni iktidarın aldığı kararı, onla
rı, bekledikleri büyük fırsatın gelip çatmış oldu
ğu kanaatine sevketmişti. Siyasi hâdiseleri gö-
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rüp takdir etmekte nasipsiz olan bu zevat, Kore 
kararı dolayısiyle iktidarımızı yere vurabilecek
lerini ve artık meydan muharebesinin bu kara
rın hazırladığı zemin üzerinde yapılabileceği 
hükmüne vararak harekete geçmişlerdir. 

Memleketin baştan başa huzursuzluk ve em
niyetsizlik içinde olduğunu daha belediye seçim
leri zamanında ifade etmekten çekinmiyen, Dev
let memurunu Devleti temsil eden iktidara 
karşı harekete teşvik etmekte mahzur görmiyen-
ler, bu hareketleri ile de, ne gibi maksat ve 
emellerin peşinde olduklarını açığa vurmakta 
gecikmemişlerdir. Ondan sonra cereyan eden 
hâdiseler ve muhalefetin hareket tarzları, bütün 
milletin gözü önünde cereyan etmiştir. 

îşte Halk Partisi. İktidarda Halk Partisi ve 
muhalefette Halk Partisi. (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu teşhis ve mütalâlarm doğruluğu, parti 

başkanlarının dünkü konuşması ile son olarak 
bir kere daha meydana çıkmış bulunuyor. 

Ne olurdu, Halk Partisi iktidarda ve muha
lefette böyle hareket etmemiş olsa idi de biz 
de kendilerine bu hakikatleri bir kere daha teş
rih etmek mecburiyetinde kalmasa idik. 

Ben, şahsen, dün Halk Partisi Başkanını 
dinlerken, hayret etmedim. Fakat, bir insanın 
samimiyetsizliği bir hüner haline getirmesini, 
ef'al ve harekâtına asla uymıyan fikirleri ve/ 
sözleri huzurunuzda bu derece soğukkanlılıkla 
ifade edebilmiş olmasını, üzüntü ve hattâ ıstı
rap ile takip ettim diyebilirim. 

Aziz arkadaşlar, 
Halk Partisi Başkanı, daha söze başlarken 

müzakere etmekte olduğumuz tasarı hakkında 
«iktidar partisinin bir komisyonunca hazırlan
mış tasarı» tâbirini kullanıyordu ve bu suretle 
daha ilk cümlesi ile gammazlığa başlıyordu. 

Huzurunuza sunulmuş olan tasarının Büyük 
Millet Meclisinin komisyonlarından gelmekte ol
duğunu kendisi bilmez mi? Elbette bilir; fa
kat onun asıl bildiği, değil parti komisyonların
da hattâ bizzat kendisi dikte ederek kanunlar 
çıkarmak yoludur. Binaenaleyh sanki ömrü de
mokratik ve parlamenter usullere riayet etmekle 
geçmiş bir insan gibi, bize, bu şekilde bir isnat 
ile söze başlamıya ne hakkı vardı? 

Aziz arkadaşlarım, 
Halk Partisi Başkanı, daha sonra tasarıyı, 

umumi efkâra bakınız nasıl tanıtmak istemek-
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tedir: Tasarıyı ele alarak diyor ki; «eski Türk- J 
ocaklarından devralman binaları yeni Türkocak-
larına malediyorlar.» Tasarının ne esbabı muci
zesinde, ne de metninde böyle bir kayıt asla 
mevcut değildir. (Alkışlar). 

Gene diyor ki, «Halkevlerini fiilen ilga edi
yorlar» bu tasarı Halkevlerini fiilen ilga eden bir 
tasarı değildir. Ancak, bir ilga mevzuubahis ise 
bunun yapılması icap edip etmediği keyfiyeti 
kanun ve hukuk bakımından da bir mesele teş
kil eder. Bir siyasi parti kendi siyasi maksat
ları dışında işlerle meşgul olmaması icabeder. 
Halkevleri, Plalkodaları kurmak, gençlik teşki
lâtını ele almak faşistvâri telâkki ve düşüncele
rin mahsulü olsa gerektir. Bu münasebetle eğer 
biliniyorlarsa şurasını da haber vereyim ki, halk
evleri çoktan beri fiilen mesdut bulunmaktadır. 
Bunlar, içtimai ve siyasi bünyemiz iyinde tama-
miyle abes, beyhude, geri ve bir yabancı uzuv 
halindedirler. Bunları demokratik fikirlerin ne
şir ve tamimi iyin bir mektep haline getirmek 
havali gene arkaik, dar bir telâkkinin mahsulü ol
maktan başka bir mâna ifade etmez. 

Bilmiyorlar im ki, Demokrat Parti çalışmala
rına başladıktan sonra bu memleket bir baştan 
öbür başa, demokratik bir mücadele ve faaliyetin 
tatbikat sahası haline gelmiş bulunuyor. Hâlâ 
bir vasayet zihniyeti ile ve serlerde ve limonluk
larda buğday yetiştirme nevinden demokrasi mek
tepleri aymak hayali peşinde koşacaklarına, bu I 
memlekette esasen mevcut olup kendi baskılariy- I 
le bir türlü inkişafa mazhar olamıyan ve tezahür
lerini göstereni iyen demokratik ruh ve terbiyenin 
sarsıntısız inkişaf edebilmesi iyin parti olarak I 
yukardan beri bahsettiğimiz so.ysuzlaştırıcı ve 
kin ve nefrete götüren yollarda yürümesinler. I 

Bir de diyor ki: «Hazineye intikal edecek halk- I 
evlerinin dağıtma ve kullanma yetkisi Bakan
lar Kuruluna verilmektedir.» Tapusu Devlet 
üzerinde olan ve Devlet hizmetlerine tahsis edil
miş bütün emvalin tahsis suretlerini tâyin ve 
tesbit hakkının Bakanlar Kuruluna ait olduğu
nu bilmiyor mu?. 

Tasarıyı umumi efkâra olduğundan başka I 
türlü tanıtmak maksadiyle, Halk Partisi Başka- I 
m sözlerine devam ederek şöyle diyor : «Halk 
Partisine teberru ve satma şeklinde geyeıı bâzı 
emvalin tasarrufu tanınmıyor. 

Hazine intikal ettirdiği halkevlerinin, ya- I 
pılmış veya yapılmakta olsun, kendileri alın- | 
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diktan sonra borçlarını Halk Partisine yüklü
yor ve menkul malları, hukuk prensipleri dışın
da mütemmim cüzü addediyor.» 

Bu iki iddia ve isnada benden evvel konu
şan arkadaşlarım en inandırıcı ve en susturucu 
cevapları, vermiş bulunuyorlar. Benim Halk 
Partisinin Başkanına bu husustaki mukabelem 
bir iki sual sormaktan ibaret kalacaktır -. 

Teberru suretiyle geçen bâzı emvalin tasar
ruf lamını Halk Partisine tanınmadığından balı-
solunuyor. Bu zora ve cebre dayanan teberru 
• e satınalmalara teberru demek ve bunları nor
mal birer alım, satmı muamelesi kabul etmek 
mümkün müdür?. 

Ve asıl mühimmi, Halk Partisi halkevlerine 
sarf edeceğim diye bütçeden, hususi idarelerden, 
belediyelerden, köy sandıklarından aldığı para
lardan mühim bir kısmını halkevlerine sarfecle-
cek yerde doğrudan doğruya zimmetine geçir
in emiş midir?. 

Halkevleri kurulmazdan evvel hayır cemiyet
lerinden sayılarak ve halkevleri kurulduktan 
sonra da bu bahane ile Halk Partisinin millet 
kesesinden alıp zimmetine geçirdiği paralar 
muazzam yekûnlara varmaktadır. 

Halk Partisi Lideri diyor ki, bir mahkemece 
sabit olmadan Halk Partisinin Devlet ve âmme 
müesseseselerinden zimmetine para geçirdiği id
diası, maksatla uydurulmuş bir efsaneden iba
rettir. 

Bu cümlede, bu iddiada gösterilen hüner, mah
keme kararının siperi arakasına kaçmaktan iba
rettir. Halbuki, Halk Partisinin hesapları, elbet
te doğru tutulmuş olması gerekir. O halde biz, 
sübut delili olarak kendi muhasebelerini ve ken
di hesaplarını göstererek bunların bir hülâsa ve 
bilançosunun umumi efkâra arzolunmasım tek
lif edeceğiz. 

Mevzu âmme huuku sahasına taallûk ettiğin
den mahkeme yolu usul kanunları ile kapalı ol
duğu bilindikten sonra, bu sözleri sarf etmek,, 
millet huzurunda açık hesap vermenin yolu ola
maz. netekim, Türkocaklarmm Atatürk tarafın
dan müsadere edilmş olduğu iddiasını bize mal 
ederek böyle bir suç işlemiş ise, bu suçun me
sulü Atatürk olamaz. Mesuliyet, zamanın başve-
vekili olarak bana teveccüh eder. Ben bu mesu
liyetin hesabını vermeye hazırım ve muktedirim, 
demektedir. Dikkat ederseniz burada da yine bir 
sipere girmek hünerini göstermektedir, 
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Bu sefer Atatürk'ü siper almakta, sureta 

bir mesuliyet alır görünmektedir. 
«Hesabının vermeye hazırım ve muktedirim» 

demesi, istemeden dâhi insanın aklına çok şey
ler getiriyor. Meselâ, acaba 1946 seçimlerinin 
hesabını da ayni suretle vermeye hazır ve muk
tedir midir? 

Daima Atatürk'ün kanadı altında ve gölge
sinde yaşamış olan bir siyaset adamının bugün 
Atatürk'ü kanadı ve himayesi altına alıyor gö
rünmesi sadece gülünç bir tefahürden ibaret ka
lır. 

Muhterem arkadaşlar, işte buraya kadar Halk 
Partisi Başkanının tasarıyı memlekete ne suret
le takdim etmek istediğini anlatmış ve bpna ce
vap teşkil edecek olan sözlerimi de söylemiş bu
lunuyorum. 

Halk Partisi Başkanı bundan sonra Halkev
leri perdesi arkasında Halk Partisinin tasarru
fu altında bulunan ve muazzam bir servet teş
kil eden emvalin üzerine oturup ka]mak maksa
dını takip etmediklerini ve bu husustaki iyi ni
yetlerini ispat etmek için, çoktan beridir Halk
evlerini bir tesis haline getirmek istediklerinin 
hikâyesini anlatıyor. Bu hikâye muhalefetin ten-
kidlerinin tesirini göstermeye başladığı 1947 se
nesinde başlar. Ne hakiki ne de hükmi şehıs ola
rak hiçbir mevcudiyeti olmıyan halkevlerine 
Devlet bütçesinden para ayrılması ve hususiyle 
bu paranın bir siyasi teşekkül olan iktidar par
tisine ödenmesi gibi demokratik ve hukuki hav
salaya asla sığmıyacak derecede fahiş olan bir 
yolda yürümek muhalefetin tenkidleri müessir 
olmaya başlayınca, artık devam olunamaz hale 
gelmişti. İşte o zamandır ki, avutmak, iğfal et
mek ve vakit kazanmak maksadiyle «tesis yapa
cağız» teraneleri başladı. 

Hattâ 1949 yılında Bütçe Komisyonundan 
iki milyon liralık yeni bir tahsisat koparabilmek 
için üç ay içinde tesisin vücuda getirilip mesel-e-
nin halledileceği resmen ifade olunmuştu. O za
man muhalefet adına ben «madem ki nihayet üç 
a'y zarfında mesele hallolup bitecektir, o ha1 de 
hiç olmazsa istemekte olduğunuz bir senelik tah
sisatın yalnız üç aya isabet edenini niçin kabul 
etmiyorsunuz» diye sordum. 

Bu sefer «belki üç ayda yetişmez» dediler, 
«O halde altı aylık tahsisatı yani bir miVon li
ra isteyiniz» dedim. Buna karşılık «hayır, bir 
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J senelik tahsisat olan iki milyon lirayı koydura

cağız» dediler ve koydurdular. Ondan sonraki 
senelerde de bu tahsisaatı almakta devam etti
ler. Bundan başka da ek ödenek ile de paralar 
aldılar. Ayrıca hususi idarelerle belediyelerden 
alman rakamlar bunların dışındadr. 

Son olarak yine tesis teraneleri ortaya çıkı-
yor.ne zaman? Demakrat milletvekilleri kanun 
teklifleri yapıp bu tekliflerin Adalet ve Ana
yasa komisyonlarında müzakerelerine başlanıp 
iş Büyük Millet Meclisinin kapılarına dayan
dıktan sonra... 

Hitabenin bundan sonrası ise malûm. 
Şimdi bu mevzuda söylenecek şu sözler ka

lıyor : 
Çok partili bir sisteme girilip de Hazineden, 

bankalardan, diğer devlet müesseselerinden bu 
şekilde para almanın hukuk ve kanun telâk
kilerine tamamen aykırı olduğu binbir delili 

I ile ortaya konulduktan bugüne kadar niçin bu 
tesis fikrini ve tasavvurunu hâlâ tatbik mev
kiine koymamışlardır? Halk Partisi başkanı 
buna, o zaman muhalefet ile ve bugün de ikti
dar ile anlaşamadık da onun için cevabını veri
yor. 

O zaman muhalefet ile hangi mevzuda an
laşmaya itibar etmiş ve ehemmiyet vermişler
dir? 

Bundan evvel de söylediğim gibi, tesis tek 
I taraflı iradeye tâbi olduğu için, bir tesis vücu-
I da getirmekten kendilerini muhalefet mi alı-
| koymuştur? 
I 1947 kurultaylarında tesis için karar aldık-
j larmı söylüyorlar. Kurultayın o kararı niçin 

tatbik mevkiine konmamıştır? Acaba o karar-
] l an da muhalefetin muvafakat ve rızasına mu-
I allak olarak mı alınmıştır? 

Sevgili arkadaşlarım, 
Şimdi bahsimiz, Halk Partisi Başkanının 

! devlet hayatı ve memlekette istikrar, sükûn ve 
! asayiş bakımlarından ehemmiyetli addettiğimiz 

iki iddiasına gelmiş bulunuyor. 
i Halk Partisi Başkanı, mevcut mevzuatı ve 
I geçmiş Büyük Millet Meclisleri muamelelerini 
ı tek parti devrinin cebir ve nüfuzu mahsulü 
I saydığımızı ve bu sebeple bunların muteber 

olamıyacaklarını iddia ettiğimizi söylüyor. 
i Bu sözleri dinleyenler veya okuyanlar, mev-
! zuatı ve geçmiş Büyük Millet Meclisi muame-
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lelerini toptan iptal etmekte olduğumuz telki
nine mâruz bırakılmış oluyorlar. 

Böyle bir halin vukuu takdirinde vaziyetin 
ehemmiyet hattâ vehameti aşikârdır. Zira bu 
suretle devlet hayatında daimiyet ve istikrar 
parçalanmış ve ardı arkası gelmiyecek karışık
lıklara yol açılmış olurdu. Halbuki ne mevzu
atın ihmali ne de geçmiş Millet Meclisleri mu
amelelerinin toptan veya, kısmen iptali, mese
lemizde asla bahis mevzuu olamaz. Mevzuatı 
ayaklar altına alıp geçmiş Büyük Millet Mec
lislerinin muamelelerini iptal edenler kendile
ridir. 

Çünkü geçmiş Büyük Millet Meclislerinin 
hakiki ve hükmi şahsiyeti olmıyan bir mev
zua, para tahsis etmeleri hukuka ve mevzuata 
elbette mugayirdir. Bu paraları bir siyasi par
tiye vermiş olmaları, gene aynı şekilde, huku
ka ve kanunlara karşı sarih bir muhalefet ar-
zeder. 

Bundan başka Halkevlerine verilmiş olan 
paralarla edinilmiş malların, mülklerin Halk 
Partisinin malları olarak tescil edilmeleri ise, 
geçmiş Büyük Millet Meclislerinin muamelele
rini iptal mahiyetinde olarak tahsis olunan 
paraların maksadın tamamen dışında olarak 
kullanıldığı mânasını tazammun ettiğinde asla 
şüphe olunamaz. Binaenaleyh devlet hayatın
da istikrar ve daimiyetin parçalanmış olduğu 
iddiası tamamiyle yersiz ve haksızdır. 

Halk Partisi Başkanının ehemmiyetli addet
tiğimizi söylediğim iddialarından ikincisine 
geliyorum : 

Muhalif Lider, Anayasanın vahim surette 
ihlâl edilmekte olduğunu ileri sürüyor. 

Şimdi bu münasebetle, Halk Partisi Başka
nının daha söze başlarken müzakere edilmekte 
olan tasarının Demokrat Parti komisyonunca 
hazırlanmış olduğunu ifade ettiğini hatırlıyalım. 
Demek oluyor ki tasarı kanuniyet kesbedinee 
bu kanunun Millet Meclisince değil Demokrat 
Parti Milletvekillerince yapıldığını iddia edecek
lerdir. 

Arkadaşlar, 
İşte burada karşımızdaki politika hüner ve

rinin maharetle vücuda getirmek istediği inşa
nın hatları belirmeye başlıyor. 

Demokrat Parti komisyonlarında tasarılar 
hazırlanıyor, ve binaenaleyh Büyük Millet Mec
lisi değil Demokrat Parti Milletvekilleri kanun 
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yapıyor. Bu kanun ile mevzuat ayaklar altına 
alınıyor. Hâkimlerin yargılama salâhiyeti or
tadan kaldırılıyor. Ve muhalefet mahkemelere 
müracaat hakkından ve binaenaleyh her türlü 
teminattan mahrum bırakılıyor. Geçmiş Büyük 
Millet Meclislerinin muameleleri iptal olunmak 
suretiyle Devlet hayatındaki daimiyet ve istik
rar parçalanıyor. Ve en vahimi, Anayasa va
him surette ihlâl ediliyor. 

Arkadaşlar, 
Politika hünerverinin resmetmek islediği bu 

levha ne kadar düne benziyor ve bugünden ne 
kadar uzaktır? 

Hal, tasavvur ve resmetmek istediği gibi ise, 
dudaklarının ucuna yapışıp kalan cümleyi, o 
halele biz söyliyelim: 

«Vatandaşlar, manzara bu kadar karanlıktır. 
Ne duruyorsunuz? Kalkın ey ehli vatan.» öyle
mi? 

Bu isnatların hepsini kendinin tek başına 
hâkim bulunduğu devrin vakıaları olarak ta
mamen kendine ret ve iade ediyoruz. Bundan 
başka bâzı vatandaşların vicdanında tehlikeli 
tereddütler yaratabilecek olan ve şu suretle vu
zuha çıkardığımız iddialarının mâna ve maksa
dı hakkında tekrar kürsüye gelerek açık beya
natta bulunmasını, taşımakta olduğu mânevi 
mesuliyetin, kaçınılmaz bir icabı olduğunu ken
disine hatırlatmayı bir vazife saymaktayım. 

Aziz ve sevgili arkadaşlarım, 
Gönül isterdi ki karşımıza sözcü veya mesul 

olarak hürriyet dâvalarını ağızlarına en az ya
kışacak insanlar değil, Halk Partisinin içinde 
mevcudiyetini bildiğimiz ve bu dâvaları konuş
tukları takdirde hüsnüniyetlerinden elbette şüp
he ve tereddüt caiz olmıyacak kimseler çıksın
la r 

Halk Partisinin mazisinden gelen cebir ve 
tahakküm, neticesi sırtına yığılan yüklerden ve 
mazinin her türlü rüsubundan tamamiyle kur
tularak millet huzurunda ve karşımızda sıhhatli 
ve gürbüz bir muhalefet olarak vazife görmesi
ni yürekten temenni ediyoruz. (Alkışlar) 

Halk Partisi bir zaman bütün milleti içine 
aldığını iddia eden bir teşekkül idi. Onun ba
şındakiler ise bu bâtıl ve kâzip hayalin gururu
na kendilerini kaptırmışlardı. Hakikatlar başka 
türlü tecelli etmeye başlayınca ve bu memleket
te demokratik hayat ilerledikçe bir hayalin su
kutu karşısında kendini cemiyetin ve ilerleme-
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nin mağduru sayacak olan bir ruh ve zihniyet 
bugünün muhalefetinin hem kendisi için hem 
memleket için selâmetli yollarda yürümesine 
ciddî bir mâni teşkil etmektedir. 

Halbuki biz, Halk Partisini millî siyasi varlı
ğımızın değerli bir parçası ve demokrasimizin 
ihmal olunmaz bir unsuru telâkki ediyoruz. îş-
te elimizdeki bu kanun tasarısı Halk Partisini 
mazideki tahakkümün mahsulü olan yüklerden 
kurtararak onu umumi efkâr karşısına muhale
fete daha ehil bir teşekkül olarak çıkabilmesini 
mümkün kılacak vasıta ve merhalelerden birini 
teşkil edecektir,» (Alkışılar) 

BAŞKAN — Konuşacak daha 24 arkadaş 
vardır. (Kâfi, kâfi sesleri), önergeler de var 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele kâfi derecede aydınlanmış olduğun

dan, vaktin darlığı hasebiyle, diğer kanun teklif 
ve tasarılarının da müzakeresini teminen, müza
kerenin kifayetini ve maddelere geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

'Balıkesir Milletvekili 
Arif Kalıpsızoğlu 

Başkanlığa 
Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşme

ler kâfidir. Yeterliğin oya konulmasını teklif 
ederiz. 

Zonguldak Yozgad Sivas 
Fehmi Açıksöz Fuat Nizamoglu Şevki Ecevit 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dünden beri devam eden müzakereler sonun

da mevzu fazlasiyle aydınlanmış olduğundan, 
heyeti umumiye üzerindeki konuşmalara son ve
rerek maddelere geçilmesini ve arkadaşların mad
delerde konuşmalarını arz ve teklif ederiz. 

îstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Fahrettin Sayımer Fürüzan Tekil 

İstanbul Milletvekili 
Celâl Fuat Türkgeldi 

(Gürültüler, kâfi, kâfi, anlaşıldı sesleri). 
BAŞKAN — Kifayeti oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kifayet it
tifakla kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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I (Gerekçede ivedilik teklifi vardır. İvediliği ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere be
delsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire 

I ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup 
siyasi partilere terkedilmiş olan gayrimenkul 
mallarla bu partiler tarafından genel menfaat
ler için yaptrıılmış olan binaların sahiplerine ve 

Hazineye iadesine dair Kanun 

I MADDE 1. — Genel, katma ve özel bütçeli 
dairelerle belediyeler, köyler ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve müesseseleriyle sermayesinin ya
rısından fazlası Devlet veya âmme hükmi şahıs
ları tarafından temin edilen müesseseler ve umu
mi menfaatlere hadim dernekler hiçbir suretle 
siyasi partilere bedelsiz menkul ve gayrimenkul 
mal terk ve teberru veya bu malların intifamı 

I bedelsiz olarak tahsis eyliyemezler ve bağlı ol
dukları hükümler dışında satış yapamazlar. 

I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
j HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Muh

terem arkadaşlarım, birinci madde üzerinde bir 
endişem hâsıl oldu. Komisyon sözcüsünden bu 
lıususun tavzihini rica edeceğim. 

I Maddenin yazılış tarzına göre sayılan müesse-
1 selerin (menkul ve gayrimenkul malları bedelsiz 

olarak terketmek) tâbirinde nakdî teberruların, 
nakdin dâhil olup olmadığı münakaşa götürebi
lir. (Dâhil, dâhil sesleri). Endişem budur. Ik-

j tisadi Devlet Teşekküllerine Halk Partisinin ma
zide musallat olup yüz binlerce lirayı oradan al
ması gibi. Bu itibarla (menkul, gayrimenkul 

| mallar) tâbirine nakit dâhil ise komisyon tavzih 
1 eder ve zapta geçerse maksat hâsıl olur. 
I Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem ark?-

daşlarım, bendeniz de Hayrettin Erkmen arka-
I daşımm izhar ettiği endişeye işaret edeceğim. 
I Bu hususun açıklanması lâzımgeldiği kanaatin-
| ideyim. Aynı zamanda bu nakit yanında bir de 
j menkûl kıymetler vardır. Bunların da buraya 

dâhil olup olmadığının komisyon sözcüleri tara-
I fmdan burada açıklanması, ilerdeki her hangi 

bir ihtilâfı önlemek bakımından faydalı olacak
tır. 

I BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
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KOMİSYON ADINA BEHZAT BİLGİN 

(İzmir) — Efendim, (menkul mallar) tâbiri 
içinde (nakit ve her türlü kiymetlerin) dâhil ol
duğu kanaatindeyiz, Keyfiyetin bu suretle tav-
zdhi her türlü tereddüdün izalesine kâfi gelece
ğine kaniiz. (Tahvilât, tahvilât sesleri). 

Efendim, tahvilat da, nakit de hepsi menkûl 
mallar tâbiri şümulü içine girmektedir. 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Malların tasnifinde menkul gayrimenkul di
ye bir şey yoktur, mesele esasında halledilmiş
tir. Menkul ve gayrimenkul, hattâ alacaklar dâ
hil olduğu halde mesele halledilmiştir. Hukuk
ta, esasında sarahat olan bir şey için, bir de şöy
le diyelim demek haşiv olur. 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Arif Hikmet 
Pamukoğlu arkadaşımız bu hususta mâruzâtta 
bulundu, para tâbiri de, parayı ifade eden bü
tün menkul ifadesinin tamamiyle şümulüne dâ
hildir. Bu itibarla para dediğimiz zaman birçok 
ihtilâflar ve teşevvüşler husule getirir. 

GALİP KINOĞLU (Gazianteb) - Bu mad
deyi okudum, ben de şüpheye düştüm. Madde 
şöyle diyor: «hiçbir suretle siyasi partilere be
delsiz menkul ve gayrimenkul..» bedelsiz men
kul içine bedelsiz para girer mi? Demek ki bu
rada bir sarahat lâzımdır. Yahut da bu sarahati 
esbabı mucibeye koymak iktiza eder. Bu bir. 
İkincisi; bir de trampa işi var. Bu, tasfiyede 
var, tesiste yok. Farzedin ki Maliye kendi malı
nı değerinden çok az bir menkulle trampa yaptı 
ne diyecek? Mademki trampa tasfiyede var te
sis maddesinde de olmalıdır. 

Sonra, nakit mutlaka zikredilmelidir çünkü. 
maddeyi okursak maddenin, bedelsiz mala ma
tuf olduğunu görürüz. Hiç paraya bedelsiz mal 
denir mi ve buraya girer mi? Girmez. 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Değiş

tirgesi var mıdır? 
BAŞKAN — Söz istiyen arkadaşlara söz ve

riyorum. 
MALİYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET DAİM SÜALP (Sürd) — Maliye Komis
yonu adına konuşuyorum. Biz komisyonda ko.-
nuşurken arkadaşlarımız menkul mal içerisine 
esham ve tahvilâtın ve paranın gireceği kanaa
tini belirtmişlerdi. Şimdi (bedelsiz, menkul ve 
gayrimenkul) tâbiri karşısında biz komisyonca 
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paranın da ilâvesinin lâzımgeldiği kanaatinde
yiz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BEHZAT 
BİLGİN (İzmir) — Efendim, demin arzettiğim 
gibi (bedelsiz mal) tâbiri içine nakit ve her tür
lü menkul kıymetlerin girdiği kanaatindeyiz. 
Mamafih arkadaşımızın buyurdukları gibi (be
delsiz para) olur mu gibi bir tereddüt hâsıJ 

[ olursa bunun yerine kullanacağımız «karşılık
sız» kelimesi bu mahzuru bertaraf edebilir ve 
fikrimizce, komisyonun kanaatince «bedelsiz 
menkul ve gayrimenkul mal» demek kâfi gel
mektedir ve her türlü mutasavver kıymetleri, 
nakit de dâhil, içine almaktadır. 

FAHRÎ KÖŞKEROĞLU (Niğde) — Bir 
sual soracağım. Nakit, esham, mal mefhumu
nun içine girer mi? 

MALİYE KOMİSYONU ADINA MEHMET 
DAİM SÜALP (Siird) — Girer bunların hep
si menkul emvaldir. Esham da aynı suretle 
menkul kıymetlerdendir. Onun tarifi içine girer. 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 
Menkul mal ve kıymetler dersek kıymet içerisi
ne para da, esham da, hepsi girer. Bu itibarla 
menkul kıymetidir. Çünkü mal tâbiri, para tâbi
ri şümulüne girmez. Kambiyo piyasasına men
kul kıymetler girerler. Binaenaleyh, « karşı
lıksız menkul ve gayrimenkul mal ve kıymet
ler » dersek hepsi girmiş olur. 

BAŞKAN — Komisyon da iltihak ediyor. 
(karşılıksız menkul ve gayrimenkul mal ve kıy
metler) şeklinde olacaktır. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka
daşlar, hakikaten atlamıyalım. Buraya (bedel
siz menkul ve gayrimenkul mallarla nakit terk 
ve teberru edemez) tâbirini behemehal koyalım. 
Eğer koymazsak o zaman para teberruları bu 
metnin içine girmez. (Kıymet) de deseniz para
ya şâmil değildir. 

A. HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlar, bedel kelimesi yerinde 
değildir. Bunu tam hukuk lisaniyle ifade etmiş 

I clınak için (ivazlı, ivazsız) tâbirinin kullanılma
sı şüphesiz ki, yerindedir. Arkadaşların, bu hu
susta öne sürdükleri hususat kendiliğinden za
il olur. 

RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Efen
dim, bu dâvayı tamamen hal için basit bir keli-

J me ilâvesi kâfidir: 
| (Siyasi partilere, para ve bedelsiz menkul ve 
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gayrimenkul...) dersek ve buraya sadece (para) 
kelimesini koyarsak hiçbir iştibaha mahal vermi-
yecek kadar madde vuzuh kesbeder. 

Tekrar ediyorum efendim, (... hiçbir suretle 
siyasi partilere para ve bedelsiz menkul ve gay
rimenkul mal...) dersek bir para kelimesiyle işi 
tamamen halletmiş olururz. 

BAŞKAN — Rifat Bey değiştirgeniz var mı
dır? 

Efendim, tasarıyı ivedilikle konuşmakta ol
duğumuz için ikinci defa görüşülmesine imkân 
yoktur. Binaenaleyh değiştirgelerin yazılı olarak 
verilmesi icabeder. 

Komisyon... 
KOMISYON SÖZCÜSÜ BEHZAT BÎLGÎN 

(izmir) — Teklifi hazırlıyoruz. 
NECİP BlLGE (Niğde) — Bir arkadaşımızın 

teklif ettiği gibi, buradaki (bedelsiz) tâbiri ye
rine, Medeni Kanunumuzun kabul ettiği (ivaz
sız) tâbirinin konmasını muvafık görmekteyim. 
Komisyon bu hususu görüşmektedir, belki kabul 
eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında takrirler var, 
okuyalım. Komisyon da o zamana kadar teklifi 
hazırlar. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddeye; 
«Bedelsiz menkul ve gayrimenkul ve para 

terk ve teberru edilemez» cümlesinin ilâvesini 
teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
E. Nutku ı 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddeye (bedelsiz mal) kelimesinden 

evvel (para) kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 
Rize 

izzet Akçal 

Başkanlığa 
Birinci maddenin (para ve bedelsiz menkul 

ve gayrimenkul...) şeklinde tadilini teklif ede
rim. 

Sivas Amasya 
Nurettin Ertürk ismet Olgaç 

SÖZCÜ BEHZAT BÎLGÎN (izmir) — Efen- j 
dim; komisyon, (bedelsiz) yerine (ivazsız men- i 
kul ve gayrimenkul mal ve kıymetler) suretiyle 
maddenin tadiline muvafakat etmektedir. (Pa
ra yazılsın sesleri), (ivazsız) deyince, para da < 

şümulüne tabiî olarak girmektedir. (Para gir
sin, girsin sesleri). Efendim, komisyonun mü
talâasını arzediyorum. Biz bunu maddeye yaz
maya lüzum görmüyoruz. (Para) diye kaydede
cek olursak, diğer mütedavil kıymetleri de ay
rıca tasrih etmek lâzımgelir. Belki bunlardan 
bir tanesi burada unutulmuş olabilir. Binaen
aleyh (bilûmum kıymetler) den bahsettiğimiz za
man, para da bunun içerisine girer. Para diye 
yazıldığı zaman, arzettiğim gibi, bâzı kıymet
lerin hariçte kalması ihtimali olur. Onun için 
böyle tasrih etmek kâfi gelir kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — izzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla

rım; mazide açık suiistimallere yer veren bah
şişler yapılmıştır, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
bütçesinde ehemmiyetli mevki alan rakamlar 
Halk Partisine devredilmiştir. Bunu tamamiyle 
önliyebilmek için (para) tâbirinin üzerinde has
sasiyetle durulması lâzımdır. (Doğru sesleri) 

Bu itibarla teklifim kabul edildiği takdirde 
iktisadi Devlet Teşekkülleri dahi siyasi teşekkül
lere para verem iyeceklerdir. Bunu Önlemiş ola
cağız, bu suiistimal kapısını katı ol ırak kapamış 
olacağız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Ekrem Alican. 
EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Efendim, 

bendenize göre bir açığı daha var gibi geliyor 
bu maddenin. Burada (bedelsiz menkul ve gay
rimenkul mal terk ve teberru veya bu malların 
intifamı bedelsiz olarak tahsis eyliyemezler ve 
bağlı oldukları hükümler dışında satış yapamaz
lar) diyor. Bağlı oldukları hükümler dışında 
kiraya verme mevzuu olmaz mı? Bunun için 
(Bağlı oldukları hüküm dışında satış yapamaz
lar ve kiraya veremezler) demek lâzımdır, ucuz 
'oedelle kiraya vermeyi önlemek bakımından. 

BAŞKKAN — Muammer Obuz. 
MUAMMER OBUZ (Konya) — Efendim, 

maddenin son kısmında yalnız satış yapılamıya-
cağmdan bahsediliyor. Halbuki bunun aksi de 
vâkıdır. Tadat edilen müesseselerin çok yüksek 
bedelle siyasi partilerden alelade emval satın-
almaları mevzuubahistir. 

Binaenaleyh (Satamaz ve satınalamazlar) 
şeklinde maddenin değiştirilmesini teklif edi
yorum. 

Bendeniz bir değiştirge takdim ediyorum.. 
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BAŞKAN — önergeleri okuyup dikkatinize 
arzedeceğiz. Heyeti aliyeniz dikkate aldığı tak
dirde redaksiyon için Komisyona tevdii zaruri 
olur. 

Başkanlığa 
Birinci maddenin «Bedelsiz menkul ve gayri

menkul terk ve teberru» yerine «para ve esham 
ve tahvilât ve saire bedelsiz menkul ve gayri
menkul mal terk ve teberru edilemez ve trampa 
yapılamaz» 

Gazianteb Milletvekili 
Galip Kmoğlu 

Başkanlığa 
Birinci maddenin son kısmına aşağıdaki fık

ranın ilâvesini teklif ederim : 
«ve ayni mal ve kıymetleri satmalamazlar» 

Konya Milletvekili 
Muammer Obuz 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin şu şekilde tadilini teklif 

ederim: 
Hiçbir surette siyasi partilere ivazsız menkul 

ve gayrimenkul mal ve kıymetler ilh.... 
istanbul Milletvekili 

Hamdi Başar 

BAŞKAN — önergeleri geliş sırasına göre 
dikkatinize arzedeceğim. 

Müsaade buyurun, bunların içerisinde tasvi
binize iktiran etmiyen önerge de olabilir. 

SÖZCÜ BBHZAT BlLGÎN (izmir) — Ko
misyon Haırfdi Başar arkadaşımızın teklifine iş
tirak etmektedir. Yalnız bu teklife ilâveten ki
ra meselesini de maddenin şümulüne almak üze
re ve «bağlı oldukları hükümler dışında satış ya
pamazlar» yerine «tasarruf yapamazlar» diye
cek olursak tasarruf satıştan başka kirayı ve di
ğer tasarrufları da şümulü içine alır. 

BAŞKAN — Efendim, tasvip buyurursanız, 
bir yanlışlık olmaması için bütün değiştirgeleri 
komisyona verelim, redaksiyon sırasında- muva
fık bulduklarını nazarı dikkate aldıktan sonra 
hazırlıyacağı metni getirir. 

Bu ciheti yüksek oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler .., Kabul edilmiştir. 

Bütün değiştirgeler yeni bir metin hazırla
mak üzere komisyona tevdi edilmiştir. 

MADDE 2. — Genel, katma ve özel bütçeli 

dairelerle belediyeler, köyler ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve müesseseleri tarafından veya 
umumi menfaatlere hadim derneklerden siyasi 
partilere bedelsiz terkedilmiş olan gayrimenkul 
mallar evvelki kayıt sahiplerine iade ve tapu 
kayıtları bunlar adına re'sen tashih olunarak il
gililere yazı ile tebliğ edilir. 

BAŞKAN — Murad Âli Ülgen. 
MURAD ÂLI ÜLGEN (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar; Maddeyi tekik ve müta
lâa edersek, Halk Partisi iktidarının Ana
yasanın 84 ve Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 7 nci maddesine muhalif olarak Devlet 
Hazinesinden almış olduğu paraların istirdadı
na dair bir hüküm görmüyorum. Bu itibarla 
Saym Maliye Bakanından aşağıdaki sualleri
min cevaplandırılmasını rica ederim : 

1. 1932 yılından 1950 Mayıs ayma kadar 
Halkevleri hizmetlerine harcanmak üzere Dev
let, özel idare, belediyeler bütçelerinden ve Dev
let iktisadi Teşekküllerinden C. H. Partisine 
ödenmiş olan paraların miktarları nelerdir? 

2. 1932 yılından 1950 Mayıs ayma kadar 
C. H. P. sinin kendi gelirleri ne kadardır? 

3. C. H. Partisinin uhdesinde bulunan gay-
rimenkullerin saysı ve kıymetleri ve bugünkü 
rayice nazaran hakiki bedelleri nedir? Bu ci
hetleri açıklamasını Saym Maliye Bakanından 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Ma

liye Bakanı cevap verecekseler, ben ondan son
ra konuşayım. 

BAŞKAN — Peki, söz Maliye Bakanımndır. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — 1932 yılından 1950 Mayıs ayma 
kadar Halkevleri hizmetleri için Cumhuriyet 
Halk Partisine verilen paralar şunlardır: 

Lira 

Devlet Bütçesinden 
özel idarelerden 
Belediyelerden 
Köy bütçelerinden 
iktisadi Devlet Teşekküllerinden 
ve Belediyeler Bankasından 

27 366 750 
14 151 028 
6 335 689 
519 615 

264 698 

Yekûn 48 637 780 
Yine 1932 yılından 1950 Mayıs ayına kadar 
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geçen zaman içinde Cumhuriyet Halk Partisinin 
kendi gelirleri şunlardır: 

Lira 

Genel Başkanlıktan ve tahsisatı 
mestureden 9 248 819 
Devlet İktisadi Teşekküllerinden 
ve millî bankalardan 1 108 254 
Çeşitli varidat namı altında 388 113 

Faiz ve komisyon gelirleri 1 516 761 
Diğer çeşitli gelirler ve aktarılan 
paralar 4 954 938 

Yekûn 17 216 885 
Bu diğer çeşitli gelirler ve aktarılan para

lardan 1 772 260 lirası 1949 yılında Çankayada-
ki gayrimenkullerin Hazineye satış bedelinden, 
534 950 lirası evkaf idaresinden 195 000 liraya 
alman gayrimenkullerden 70 000 liralık kısmı
nın 1950 yılı başında Merkez Bankasına satış 
bedelinden ibarettir. Bir hükmi şahsiyeti ölmı-
yan ve Halk Partisinin bir kolundan ibaret bu
lunan Halkevleri gelirleri ile beraber Halk Par
tisinin 1932 yılından 1950 yılma kadar geliri 
65 854 665 liradır. 

Halkevleri için, bir az önce arzettiğim gibi 
Devlet Bütçesinden 27 milyon küsur özel idare
lerden 14 milyon küsur belediyelerden 6 milyon 
küsur köy bütçelerinden 519 bin küsur, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden 264 bin küsur lira ol
mak üzere 48 630 780 lira verilmiştir. 

Bu miktardan 10 858 127 lira Halkevleri hiz
metine sarfolunmuş, 11 355 837 lira Halkevleri 
inşaatına sarfolunmuş, 5 milyon 773 229 lira da 
sarf dışı olarak Halk Partisinin zimmetinde kal
dığı yapılan teftiş neticesinde anlaşılmaktadır. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Ne kadar 
efendim ? 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — 5 773 229 lirası sarf dışı olarak 
Halk Partisinin zimmetinde kalmıştır. 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu, sual mi 
soracaksınız? 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
1946 dan 1950 nin 14 Mayısına kadar ne kadar 
para sarf edilmiştir1? 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Senelere göre liste şu anda elim
de yoktur efendim? 

Murad Âli arkadaşımız gayrimenkullerin sa
yısını da sordular. Cumhuriyet Halk Partisinin 
871 parçası bina, 363 parçası da arsa olmak üze
re 1234 parça gayrimenkulu mevcuttur. Bunla
rın tapu kıymetleri de maalesef, zannediyorum 
ki, binalarda Bina Vergisini, arsalarda da Arazi 
Vergisini Hazineye noksan verebilmek düşünce
siyle olacak, çok düşük olarak gösterilmiştir. 
1234 parça gayrimenkulun tapu kıymeti 
3 672 187 lira olarak kayıtlıdır. 

NÂZIM AĞACIKOĞLU (Sivas) — Üye 
aidatı ne kadardır? 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Âza aidatının miktarı şu anda 
yanımda yoktur. Ancak halkevleri için verilen 
48 637 780 liradan 27 milyon küsuru bütçeden, 
14.milyon küsuru özel idarelerden, 6 milyon kü
suru belediyelerden, 519 bin küsuru köy bütçe
lerinden, 264 bin küsuru da İktisadi Devlet Te
şekküllerinden ve Belediyeler Bankasından alın
mış olarak görülmekte ve bu rakamların içinde 
halkevleri üye aidatı görülmemektedir. Aidat 
paralarının köy bütçelerinden alman 519 615 li
va veya İktisadi Devlet Teşekküllerinden alman 
264 698 lira içinde olması muhtemeldir. Halk 
Partisi geliri olarak arzettiğim 17 216 885 lira 
içinde aidat ayrı olarak görülmemektedir. Bu 
aidatın çeşitli gelirler olarak görülen 388 113 li
ra veya diğer çeşitli gelirler arasında olması 
muhtemeldir. Her halü kârda âza aidatının 
65 854 665 liralık varidat içinde çok cüzi oldu
ğu ve bir hiç mesabesinde bulunduğu muhak
kaktır. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Efendim, bu kanunda büyük bir eksiklik var. 
Bu eksikliği, ikinci maddeye bir fıkra ilâve et
mek suretiyle tamamlamak mümkün olacaktır. 
Bu eksik gördüğüm hususu bir fıkra halin
de yazmak suretiyle, takrir halinde makamı ri
yasete sunmuş bulunuyorum. 

Takririmin esbabı mueibesi şudur : 1945 se
nesinin bir Teşrinisanisinde o zamanın Devlet 
Başkanının Meclisi açış nutkunda; çok partili 
sisteme girmek mecburiyetinde olduğumuz, 
dünya durumu da bunu icabettirdiği, aynı za
manda San Fransisko Andlaşmasının yapılmış ol
ması da bu zarureti icabettirdiği ifade edilmiştir. 
Mâlûmuâliniz bundan sonra Millî Kalkınma Par
tisi, Demokrat Parti, Millet Partisi ve adedi yir
miyi bulan partiler, memlekette süratle teşekkül 

— 669 — 



X» . XXII f . 

etmiş bulunmaktadır. Bu suretle çok partili sis
teme fiilen girmiş bulunuyoruz. O zamanki Devr 
let Başkanı ve memleketin ileri gelenleri, Halk 
Partisinin ileri gelenleri, memlekette teşekkül et
miş olan siyasi partilerin eşit olduklarını ve ka
nun nazarında, hukuk önünde aynı haklara sahip 
bulunduklarını ifade ettiler. O halde 1946 dan 
sonra Devlet Bütçesinden, özel idarelerden, bele
diyelerden ve Devletin hissesi bulunan diğer te
şekküllerden siyasi partilere yardım yapılması 
icabediyorsa bunun müsavi şekilde yapılması ica-
beder. Halbuki bu müsavat ihlâl edilmiş ve Dev
letin milyonlarca lirası doğrudan doğruya Halk 
Partisine teberru, yardım ve sair namlarla akta
rılmıştır. Bu paraların, bu tarihten sonraki alı
nan paraların geri alınması keyfiyeti bu kanun 
prensiplerine tamamen uygun olacaktır, bunun 
kabulünü rica ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Değiştirge veriniz. (Verildi 
sesleri). 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; ben bu maddede bir müphe-
miyet görüyorum ve komisyon sözcüsünün sora
cağım suali cevaplandırmak suretiyle bu müp-
hemiyeti izale etmesini rica ediyorum. 

Maddede deniliyor k i : «Genel, katma ve özel 
bütçeli dairelerle belediyeler, köyler ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve müesseseleri tarafından 
veya umumi menfaatlere hadim derneklerden 
siyasi partilere bedelsiz terkedilmiş olan gayri
menkul mallar evvelki kayıt sahiplerine iade 
ve tapu kayıtları bunlar adına re'sen tashih 
olunarak ilgililere yazı ile tebliğ edilir.» 

Burada derneklerden bahsetmektedir. Malû
mu âliniz dernekler infisah etmiş olabilir. Bun
lar Halk Partisine mi kalacaktır? Yani (evvel
ki kayıt sahiplerine) denildiğine göre, ortada 
da evvelki kayıt sahibi olmadığına göre vaziyet 
ne olacaktır? 

Komisyon sözcüsü bunu izah etsinler efen
dim. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Sayın 
arkadaşlar; Sayın Maliye Vekilimizin, tarih say
falarına geçmesi lâzımgelen bu izahatından do
layı huzurunuzda kendilerine teşekkür ederim. 
Türk vatanında, nüfusumuzun % 85 nin zira
atçı olduğu bu memlekette, Ziraat Vekâletine 
tahsis edilen para ile, Halkevlerine verilen pa
rayı mukayese edersek, sabık iktidarın ne zih
niyet sahibi olduğunu huzurunuzda belirtmiş olu-
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rum ve bunu bir vazife bilirim, (Bravo sesleri 
alkışlar) 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, kanun teklifinde baştan sonuna ka
dar insicamın muhafazası bakımından hâkim 
olan bir prensip fikir vardır. Müsaade buyu
rursanız bundan evvel söz alan ve paraya mü-
taallik konuşmalarda bulunan arkadaşların söz
lerinden sonra yüksek heyetinize teklifin mu
cip sebebinin son kısmını okumakla bu mevzu
da düşündüklerimizi ifade etmek istiyorum. 

«Genel, katma ve özel bütçeli dairelerin 
şimdiye kadar Halkevleri namına verdikleri pa
ralardan Halkevlerine sarfedilmiyen kısımlar 
üzerinde durulmak da belki mümkün olabilir. 
Lâkin kanaatimizce C. H. Partisinin bütün var
lığının menşeini ve bunların meşruiyet derece
sini tetkika müncer olacak bir nevi tasfiye yo
lunun ihtiyarı birtakım hukuki ihtilâtata ve par
tiler arasında ve binnetice siyasi hayatımızda 
uzun müddet bir huzursuzluğun devamına sebe
biyet. vermesi muhtemel olduğundan teklif et
tiğimiz kanunda bu cihetlere temas edilmiye-
rek yalnız menşeine nazaran birtakım gayri-
menkullerin hakiki sahiplerine iadesi ve bu 
iadeden mukaddem hukuki tasarruflardan do
ğan zaruri hükümler konulmakla iktifa edil
miştir.) 

Bu itibarla idemin muhterem Ortakcıoğlu'-
nun teklifi üzerine, bu teklifi huzurunuza ge
tiren ve yüksek heyetinizin teklif sahiplerine 
lâyik olmadığı iltifat ve teveccühe mazhar 
olan arkadaşlardan birisi olmak itibariyle, ben
deniz bütün teklifin insicamının katiyen bo
zulmaması icap ettiğini bir kere daha ifade 
etmek ve burada en ufak bir ölçüde de olsa 
nihayet bngün muhalefette olan partiye karşı 
her hangi bir tasfiye niyetimizin olmadığını 
fakat ancak yapılmış olan gayrihukuki tasar
rufların hukuk yoluna ircaı maksadiyle hareket 
ettiğimizi belirtmek için huzurunuza gelmiş 
buunuyorum. Bir kere daha ifade edeyim k i ; 
bendeniz bu mevzuda muhterem heyetinizin 
sadece bizleri tatmin edecek bir kanuni kazan
dırmasını değil, fakat memleket içindeki bita
raf vatandaşları olduğu kadar dünya efkârı 
Önünde de hakikaten 14 Mayısta kazandığımız 
şerefli neticeye lâyık olacak bir metnin kanu-
niyet kazanması hususunda birleşmemizi bil-
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hassa rica edeceğim. Bu sebeple bir de parala* ı 
rın istirdadı mevzuuna avdet edilmemesini ve 
bu mevzuda katiyyen hislerimize ve: heyecanı
mıza kapümıyarak işi soğuk kanlılıkla müta
lâa etmemizi ve bunu bilhassa teklifin sistem 
ve insicamının bozulmaması bakımından metin
deki maddenin aynen muhafazasını bilhassa 
rica ediyorum. 

ikinci olarak; birkısım arkadaşlarımız mad
denin yazılış tarzına göre evvelki kayıt sahip
lerine iadesi tâbirine takılmış bulunuyorlar. 
Bütçe Komisyonu raporunda yazılı olduğu veç
hile, vaktiyle umumi menfaate hadim dernek
lerden şu veya bu sebeple f esedilmiş veya in
fisaha uğramış teşekkülleri artık hukukan 
zeval bulmuş demektir. Şahsiyeti hükmiyesi 
yok olmuş nihayete ermiş demektir. Bu itibar
la aynı maksat ve aynı isimler altında aynı 
şahıslar tarafından kurulsalar bile vaktiyle 
infisah etmiş olan derneklerin bu madde hü
kümlerinden istifadelerine hukukan imkân 
yoktur. Bu hususu bir kere daha arkadaşımın 
suali dolayısiyle huzurunuzda tavzih etmekte 
ilerisi için bilhassa faydalı olacaktır. îstiyen 
arkadaşlar Bütçe Komisyonu raporunun bu 
mevzua mütallik kısmını ellerinde bulunan 
kanun teklifi metninden okumaları da müm
kündür. 

Bu ikinci maddede tekrar tekrar arkadaş
larım adına bu mevzuda esbabı mucibemizde 
zikredilen esasların gözden uzak tutulmama-
sını memleketimiz ve aynı zamanda partimiz 
menfaatine uygun olduğunu bir kere daha ve 
son söz olarak hatırlatmama müsaadelerinizi 
rica ile maddenin aynen kabul buyurulmasını 
rica edeceğim. (Alkışlar) 

KOMİSYON ADINA HALÛK ŞAMAN 
(Bursa) —Muhterem arkadaşlar, Müfit Erku-
yumcu arkadaşımın sualini komisyon adma ce
vaplandırmak için söz almış bulunuyorum. 

Medeni Kanunumuzun 50 nci maddesi: Ze
val bulan hükmi şahsın malları kanunda, nizam
namesinde veya tesis senedinde hilâfma hüküm
ler bulunmaz yahut salâhiyettar uzuv hilâfına 
karar vermiş olmazsa gayesinin taallûk ettiği 
hukuku âmme müesseselerine intikal eder. Bu 
malların evvelki ciheti tahsisi mümkün mertebe 
muhafaza edilir. Gayesi kanuna veya âdabı umu-
miyeye mugayir olduğu için hâkim tarafından 
feshedilen hükmi şahsiyetlerin mallan, hilâfma | 
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dair olan şartlara bakılmaksızın hukuku âmme 
müessesesine intikal eder» demektedir. 

Burada farz olunuyor ki, münfesih dernek
lerin salâhiyettar organı bu malları şu veya bu 
teşekküle bırakmıştır. Bu suretle bu mallar şu 
teşekküle veya bu partiye intikal etmiştir. Bu 
mallar, Türkocakları infisah ettiği, hükmi şah
siyetini kaybettiği için, bu kanun dolayısiyle 
otomatik olarak yine aynı isimle kurulmuş olan 
fakat eski hükmi şahsiyetle hiçbir alâkası bu-
luhmıyan Türkocaklarma intikal edecek değil
dir. Bu mallar aşağıdaki maddelerin intifa hük
müne tâbi olarak Hükümet şu veya bu teşekkü
le tahsis olunacak. Vaziyet budur. 

Efendim, tekrar tavzihan arzedeyim; infisah 
etmiş bir hükmi şahsiyet hüviyetini kaybetmiş 
olduğu için, ayni isimle hükmi şahsiyet olsa 
dahi, o hükmi şahsiyetin yerine kaim olmuş farz 
olunmıyacaktır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Muammer alakant. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA YUNUS 

MUAMMER ALAKANT (Zonguldak) — Sayın 
arkadaşlar, Maliye Bakanının izahatından öğ
renmiş oluyoruz ki Anayasa Komisyonu rapo
runda dercedildiği gibi, Halk Partisi iktidarı 
sadece Büyük Millet Meclisinden, belediyeler
den, il genel meclislerinden alman tahsisatı ken
disi için sarfetmiş, aynı zamanda Devlet ve Hü
kümet hizmetleri için sarfedihnesinde şüphe ol-
mıyan tahsisatı mestureden dahi milyonlarca li
ra almıştır. Bu, C. H. P. sinin memlekette hu
kuk rejimini, Anayasa hükümlerini çiğniyerek 
yapmış oldağu suçlardan bir tanesidir. Şu hal
de arkadaşlar, biz, zaten Anayasa Komisyonu 
raporunun gerekçesinde de görüleceği gibi, bu 
şekilde, Anayasa hükümlerine mugayir olarak, 
Halk Partisinin muhtelif vesilelerle Devlet ke
sesinden, Hazineden para alması yüzündendir 
ki Halkevleri namı altında olan bütün binala
rın nereden gelip gelmediklerine bakmaksızın 
bunların Hazineye girmelerini kabul etmiş bu
lunuyoruz. Bugün bu kanunla yaptığımız şey, 
şimdiye kadar Anayasaya mugayir olarak yapıl
mış olan fiillerini tesbit etmek ve Halk Partisi
nin gayrimeşru olarak iktisap edip de elinde 
bulundurduğu malların meşru rejime iadesi me
selesidir. 

. Şimdi bunun haricine çıkıp da almış olduğu 
tahsisat dolayısiyle ayrıca muayyen bir parayı 
istemek yoluna gitmeyi, kabul etmiş olduğumuz 
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prensibin muhafazası sebebiyle Anayasa Komis
yonu kabul etmemektedir. Böyle bir kanunun 
Anayasaya mugayereti olmadığı hakkında Ana
yasa Komisyonu mütalâa beyan etmez. 

Arkadaşlar, intikam almıyoruz. Bütün suç
larını muhakeme etmek yoluna gitmiyoruz. O 
zaman kazai bir yola gitmiş oluruz. Ben de, 
Fethi Çelikbaş arkadaşımızın ifade ettikleri gi-
oi, esas prensibe sadık kalmamızı arzediyorum. 

BAŞKAN — Fehmi Açıksöz. 
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — İkinci 

maddede «evvelki kayıt sahiplerine iade olunur» 
tâbirinden sonra dendi ki: Derneklerden infisah 
etmiş olanlar varsa kime iade edilecek? Yani 
fiilen imkânsızlık var, dendi. Halbuki teklifin 
7 nci maddesinde; (tüzel kişi mevcut ise adına, 
değilse Devlet adına tescil edilir) kaydı vardır. 
Binaenaleyh, tüzel kişi mevcut değilse bu mülk
ler Devlet adına tescil edilecektir. 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Muh
terem rkadaşlarım, ben Ortakçıoğhı arkadaşı
mın Yüksek Başkanlığa sunmuş olduğu takrir 
üzerine konuşmak ihtiyacını duyduğum için 
huzurunuza çakmış bulunuyorum. 

Fethi Çelikbaş arkadaşımız, eğer bu arka
daşımızın teklifine doğru gidecek olursak, ka
bul edecek olursak, Halk Partisini temizlemeye 
doğru, tasfiyeye doğru gitmiş oluruz, şeklinde 
bir müdafaa ile karşımıza çıktılar. 

Sonra, ikinci müdafaaları da ; bir huzursuz
luk yaratacağız dediler. Yine bu mesele üzerin
de konuşan Muammer Alakant arkadaşımız da; 
biz intikam almıyoruz, bunu kapatalım demek 
istiyorlar. 

Arkadaşlar; benim anlamak istediğim bir 
şey vardır. Huzursuzluk yaratan biz değiliz, 
bizim vazifemiz, mevcut olan bir huzursuzluğu 
istikrarsızlığı, huzur ve istikrara doğru götür
mektir. Böyle bir düşünce içnde yürüdükten 
sonra 1946 seçimlerinde bu milletin reyini çal
mak suretiyle gayrimeşru olarak bu kubbe al
tında karar veren insanlar, hakları olmadığı 
ha1 de aziz Türk Milletinin kasasından 65 milyon 
liraya yakın bir parayı almış bulunuyorlar. 
Haksız ve gayrimeşru insanların kararma daya
nan ve aziz Türk Milletinin kasasından alman 
paraları tekrar millete iade etmekten niçin çe
kiniyoruz? 

Benim şahsi kanaatime göre arkadaşlar, Or-
takcıoğlu arkadaşımın sunmuş ,olduğu takriri 
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j kabul ettiğimiz takdire, Fethi Çelikbaş arkada-
I şımızın dediği gibi, huzursuzluk değil mevcut 

olan ve eski iktidar tarafından ortada yaratıl
mış olan huzursuzluğu huzura intikal ettirmek 
vazifesini yapmış olacağız. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, efendim. 
BAŞKAN — Fahri Ağaoğlu. 
FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar; ben de bu mevzuda yani para mev
zuunda konuşacağım; bu mevzuda kıymetli ar
kadaşlarımız Çelikbaş ve Muammer Alakant'm 
mütalâalarına iştirak etmiyorum. Sebeplerini 
de zikrediyorum. Teklifin gerekçesinde; Fethi 
Çelikbaş arkadaşımız okudu, yalnız halkevlerine 
sarfedilmiyen paralar mevzuubahistir. Halbuki 
mevzu sadece bu değildir. Para beş kısma ayrı 
labilir. Beş kısım üzerinde tetkik edilebilir: 

1. Akaarlarm geliri vardır. Bir misal ve 
receğim: Teklifin tamamı görüşülürken birçok 
arkadaşlar birçok misaller verdiler. Ben de 
Konya'dan bir misal vereceğim; 10 sene evvel 
senede beş bin lira geliri olan belediye sineması 
'belediye meclisinin fesih tehdidi altında Halk 
Partisine zannediyorum alındı. 500 lira kıymet 
taktir edildi ve bu da belediye bütçesinden ve
rildi. O günden beri Halk Partisi buradan 70 -
80 bin lira gibi bir gelir elde etti. Bu haksızlığı 
telâfi ederek sinamanm belediyeye iadesi lâzım
dır. Bunun dışında ayrıca başka bir haksızlık 
da vardı. Bugüne kadar Halk Partisinin gas-
foettiiği paralar var. Bu akaarın geliri ne olacak
tır. İşte gerekçede buna temas edilmemiştir. Sı
rası geldiğinde, ki 8. maddede sırası gelecektir, 
bu mevzuu etraflıca arzedeceğim. 

İkinci kısım: Para. Tahsisatı mestureden alı-
nan paralardır. 

Arkadaşlar, tahsisatı mestureden bir parti 
para alabilir mi? Bu para Anayasaya, Muhase-
ıbei Umumiye Kanununa, bütçeye uygun alınmış 
mıdır? Bu para daima zimmetlerinde bir borçtur. 

Üçüncüsü, Halkevleri için alınıp Halkevleri 
(hizmetinde sarfedilen paralardır. 

Bu paraları da almak şeklinde bir teşebbüss 
geçersek o vakit Fethi Çelikbaş ve Muammer Bey 
haklıdırlar. Biz de bu kısımda kendileriyle be
raberiz. Madem ki Halkevleri için alınmıştır, 
onun için sarf etmişlerdir, bunu da göz önünde 
bulundurmak lâzımdır. 

Dördüncüsü Halkevleri hizmeti için alınıp 
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Halk PartM zimmetinde kalan paralardır. Halk-
eıvleri için,bütçede tahsisat konuyor, fakat Halk
evlerine sarfedilmiyor. Parti zimmetinde kalı
yor. 5 milyon küsur bin Mra. 

Beşinci kısmı, Ortakcıoğlu'nun teklif ettiği
dir: 21 Temmuz 1946 dan sonra muhtelif parti
ler vardır, Meclis eğer partilere yardım etmeyi 
kabul ederse hepsine müsavi olarak yardım et
meli yahut teşkilâtı nispetinde yardım etmeli idi. 
Demokrasinin temeli eşit muameledir. Bu şekil
de demokrasinin temelini ihlâl ederek Halk Par
tisinin aldığı paranın iadesini istemek Anayasa
ya muhalif değil, bilâkis Anayasaya tamamen 

* uygundur. * 
Arkadaşlar, kanun burada borç olarak ka

bul eder. Borç olarak kabul ettikten sonra bu
nun miktarını, mahiyetini ve saireyi kaza mer
cileri halleder. Kanunda biz borç olarak kabul 
edersek teklifin prensibine muhalif hareket et
miş olmayız. Fakat beş milyon küsur bin lira 
borçtur dersek işte o zaman prensibe muhalif 
ölür. Şu halde : 

1. Akaıarların geliri. Bu sekizinci maddeyi 
alâkadar eder. O sırada arzedeceğim. 

2. Halkevleri için alınıp Halkevleri için sar-
fedilen paralar için diyeceğim yoktur. 

Tahsisatı mestureden alınan ve Halkevleri 
. için alınıp Halkevlerine sarfediymiyerek Halk 
Partisinin zimmetinde kalan paralar ve nihayet 
1946 dan sonra müsavat prensdbli ihlâl edilerek 
alınan paralar. Eğer bunların alınması bu tek
lifte yer alması doğru görülmezse, Hükümetten 
rica ediyoruz ayrı bir tasarı getirsinler, bun
lar da borç olsun. Millet bunu beklemektedir. 

BAŞKAN — Araf Hikmet Pamukoğflu. 
A. HİKMET PAMUKOÖLU (Giresun) — 

Muhterem akadaşlar; bendeniz de Hüseyin Or-
takeıoğlu arkadaşımızın dokunduğu noktayı bir 
parça daha aydınlatmak için huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Mevzuubahis teklif prensip iti-

" bariyle, bir hukuki kaidenin ihlâli dolayısiyle, 
bozulan muvazeneyi yeniden tesis gayesini güt
mektedir. Yani belkemiği haksız bir fiilden do
layı mal iktisabı neticelerini izale mefhumuna 
girmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; îsviçre Borçlar Kanu
nunun - ki mehazımızdır - 62 nci maddesi, 61 
nci madde olarak kanunumuza girmiştir. Her 
nedfp*e yanlış tercüme edilerek mevzuata ak
settiği için, bu tasarı o yüzden bozulan bir mu-
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I vazeneyi yeniden tesis bakımından ayrıca ehem

miyeti haizdir. Hattâ C. H. P. lehine de büyük 
bir marj ayırmaktadır. Eğer biz esası ele alarak, 
onu düzene koymak kararında isek, hiç şüphe 
yok ki esas dolayısiyle teferruatı da halletmek 
mecburiyetindeyiz. Müsaadenizle arzedeyim ki, 
haksız bir fiille mal iktisabına taallûk eden 61 
nci maddemizde başlıca üç büyük hata işlenmiş
tir:. 

Birincisi iktisap tâbiridir. Arkadaşlar, niza
ma ve hukuk normuna aykırı olarak yapılmış 
bulunan bir muamelede iktisap mevzuubahis 
olamaz. Orada (illeğitime) karşılığı olarak 
«haksız bir sebep olmadan» tâbiri ikame edil
miştir. Halbuki biz hukukçuluğu bir tarafa bı
rakalım, «meşru» ile «haksız sebep» arasında 
pek büyük bir fark vardır. Hukukçuluğu bir 

I tarafa bırakıp da konuşurken dahi hiçbir za
man: Bu benim haklı hakkımdır, demeyiz, bu 
benim meşru hakkımdır, deriz. İş meşruiyete 
inkilâp edince de birçok maddeler işin içine gi
rer. 

Şimdi tatbik etmek mecburiyetinde bulun-
I duğumuz kanunda «mal» tâbiri vardır. Halbuki 

mehazımızda katiyen «mal» kelimesi yoktur. 
Bir az evvel burada para kelimesi üzerinde 
hassasiyet gösteren Yüksek Meclis, elbette bu 
nokta üzerinde de durmalı ve hassasiyet göster
melidir. Çünkü metni aynen tercüme edecek 
olursak; meşru bir sebep olmaksızın ahara za
rarlı kazançta bulunan iadeye mecburdur, deni-

| yor. Arkadaşlar, burada mal tâbiri mevcut de-
j ğildir. Her hangi bir şekilde cereyan eden hak

sız iktisapları istihdaf ederek onun istirdadını 
ve iadesini âmir bulunmaktadır Kaldı ki, Ana
yasa haksız bir şekilde iktisap edilen paralar 
hakkında elimizde bir kanun teklifi mevcuttur. 

! Bunu da kabul edeceğiz. O halde gayet tabiî 
i olarak bu gibi mal tâbiri haricinde kalan para

ları da heder edemeyiz. Hukuk esaslarına tam 
mânasiyle riayet gayemiz olduğuna göre buna 
mecburuz. Bu itibarla Hüseyin Ortakcıoğlu ar-

i kadaşımızm teklifinin, lehinde karar verilmesini 
bilhassa rica edeceğim. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN — Behzat Bilgin. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 

BİGİN (îzmir) — Muhterem arkadaşlar, Fet
hi Çelikbaş arkadaşımızın demin izah ettiği gibi 

I kanunun gerekçesi bunun hangi espri dâhilindf 
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teklif edildiğini vuzuhla göstermektedir. Bu I 
teklif Halk Partisi ile hesaplaşma kanunu de
ğildir. Doğrudan doğruya Halk Partisinin 
gayrimeşru surette eline geçirmiş olduğu gayri-
menkullerin kendisinden istirdadını ve hakkın 
sahiplerine iadesini istihdaf eden bir tekliftir. 
Bu bakımdan Halk Partisinin işlediği gayrimeş
ru fiil yalnız bundan ibaret değildir. Bu fiil
lerin ve daha başkalarının tashihi, tamiri şu ve
ya bu suretle ayrıca mevzuubahs edilebilir. 
Fakat onun yeri bu kanun teklifi değildir. On- | 
lar için de icabında, buradaki 8 milletvekili ar
kadaşımızın, yaptığı gibi, diğer milletvekili 
arkadaşlarımız da durüdiraz düşünerek bir 
kanun teklifinde bulunmalarına hiçbir mâni 
yoktur. Bu itibarla elimizdeki mevzuu geniş
letmemek lâzımdır. Burada bir hukuku âm
me mevzuu üzerinde görüşürken özel hukuka 
ait meseleleri de bu kanun teklifinde mütalâa 
ve teemmül etmek doğru değildir. Onun için 
Halk Partisinin bütçeden aldığı paralardan 
Halkevlerine tahsis etmediklerinin hesabına ait 
bir maddenin bu teklife ilâvesine yer yoktur. 
Çünkü esasen Hükümet Halkevlerine bütçeden 
intikal etmiş olan tahsisatın mahalli sarfını 
'kontrol etmek salâhiyetini haizdir. Bu itibar
la Halk Partisinden daima hesabını istemek 
hakkına sahiptir. Arzettiğim gibi, icabında 
kanun mevzuu da yapılabilir. Bu kanun tekli
finde ise bunun yeri yoktur. Fakat bu yeni. 
teklifte bunun yeri olmadığı için buna ait tek
liflerin reddedilmesini, nazara alınmamasını ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci madde hak
kında 10 arkadaş daha söz almıştır. 

Söz Emrullah Nutku 'nundur. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar; biz, şimdi bir hukuki sakke j 
bir hataya düşmekteyiz. Şimdi 8 arkadaşımızın, j 
maksatlarını ihtiva eden bir esbabı mucibe ile I 
getirdikleri bu teklifin mucip sebeplerini kabul 
edip maddelere geçtikten sonra şimdi onu tev- ı 
sie kalkıyoruz. Bu, yanlıştır. Hukukta iddia 
tevsi olunamadığı gibi, burada da böyle gelmiş ı 
bir kanunu, hele esbabı mucibesi kabul edilip 
de maddelere geçildikten sonra, tevsi edemeyiz. 
Nihayet Fethi Çelikbaş arkadaşımız da, teklif 
sahibi sıfatiyle, rıza göstermediğini huzurunuz
da bildirmiştir. Artık bunun üzerinde durmıya-
hm, Hakikaten, arkadaşımızın teklifi gayet man-
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tikidir, onların da bir hak mevzuu olarak ay
rıta istenmışsi mümkündür ve başka bir kanun 
mevzuudur. Bunu ilerde düşünelim arkadaşlar. 
(Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakeıoğlu! 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Muhterem arkadaşlar; teklif ettiğim fıkranın 
metnini demin okumak imkânını bulamadım. 
Müsaade buyurursanız bir kere okuyayım, ona 
göre hükümlerinizi verirsiniz. 

Müzakere ettiğimiz tasarının ikinci maddesi
nin birinci fıkrasında; katma, özel, genel, bele
diye, köy ve menafii umumiyeye hadim cemi
yetler tarafından bedelsiz olarak* verilmiş olan 
gayrimenkullerin eski sahiplerine iadesini ka
bul ediyoruz. 

Bendeniz ikinci fıkra metnine şu şekilde bir 
ilâve teklif ediyorum: «Birinci fıkrada sayılan 
tüzel kişiler atarfmdan 25 Aralık 1945 tarihin
den sonra siyasi partilere yardım, teberru ve 
sair namlarla verilen paralar o tüzel kişilerce 
geri alınır» diyorum. (Olmaz sesleri, gürültüler). 
Müsaade buyurun, şimdi teklifimin esası 1946 
senesinden sonraki 25 Aralık tarihini kullanı
yorum, bunun sebebi de 1946 senesinin Bütçesi 
1 Ocakta yürürlüğe girmiştir. Ben, Muammer 
Alakant'm işaret ettiği şekilde bir kin ve ih
tiras yolu güderek böyle bir teklifte bulunmuş 
değilim. Böyle bir şey isnat edilmek isteniyor
sa, bunu reddederim, asla böyle bir şey yoktur. 

İkincisi, memlekette huzursuzluk yaratır, de
diler. Ben şahsan bir huzursuzluk yaratsın di
ye böyle bir teklifte bulunmuş değilim,, bunu da 
reddederim, böyle bir şey de yoktur. 

Bu suali tevcih eden arkadaşlarıma şunu söy
lemek isterim: Bir millet malı gayrimenkulu, 
iktisap ettikleri tarihteki sebepler araştırılmak 
suretiyle nasıl geri alıyorsak, çok partili sis
teme girdiğimiz tarihten itibaren siyasi partilere 
verilen paraları da geri almamız lâzımdır, gay
rimeşru bir surette elde ettiklerinden dolayı bun
ların alınması mecburidir. 

İkincisi; bununla tasfiye yoluna, gidiliyor di
yorlar. Tasfiye yoluna gitmeyi asla tavsiye et
miyorum. Biz 1945 - 1946 senesinde re.ruer; çok 
partili sisteme girmiş bulunuyoruz. Bu partiler 
kanun ve millet nazarında eşittirler. Şu hald-3 bu 
hakların dışında millet Bütçesinden, Devlet. Ha
zinesinden milyonlarca parayı halkevlerine- verme 

— 674 — 



B : İ1Ö 7.8 
salâhiyetini kendilerinde nasıl bulmuşlardır! Ben I 
yalnız bunların iadesini istiyorum. Binaenaleyh 
burada huzursuzluk yaratacak bir sebep yoktur. 
Bilâkis huzursuzluğun* giderilmesi yolunda bir 
tekliftir. Hulâsa edeyim : Ben 1945 senesinden 
evvelki devri asla hesaba katmıyorum. Onun he
sabını Hükümet, getireceği bir kanunla, elbette 
istiyecektir. 

Üçüncü olarak arzetmek istediğim nokta şu
dur : 

Bedelsiz olarak verilmiş gayrimenkulteri ge
ri almak ve teberruları geri istemek hiçbir za
man bu kanunun esasına muhalif bir prensip sa
yılamaz. 

Teklif tamamen yerindedir ve Türk Milletinin 
şuurunda, millî vicdanında tam mânâsiyle akis 
yapacak bir tekliftir. (Olmaz sesleri). 

BAŞKAN — Sıtkı Yırealı... 
CEMAL KÖPRÜLÜ (Edirne) — Madde hak

kında kifayeti müzakere takriri vardır. 
BAŞKAN — Ben söz verdikten sonra gelmiş

tir. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arka

daşlarım, teklifimizin esasları şudur : 
Birincisi, Halk Partisinin resmî kayıtlarına 

göre; her hangi bir şekilde kendi hususi memba 
larmdan tek santim sarfedilmemiş, Devletten 
alman paralarla meydana gelmiş olan halkevle
rine ait gayrimenkul]erdir. 

İkincisi, halkevlerinin o gün mevcut mevzu
atı ayaklar altına alarak iktisap etmiş olduğu Ve-
delsiz veya takdiri bedelle verilmiş olan gayri-
menkullerdir. 

Görüyoruz ki; biz bir alacak ve verecek dâva
sına çıkmış değiliz. Bizim buradaki gayemiz, 
mevcut kanunlara aykırı olarak iktisap edilmiş 
olan gayrimenkulleri hsdef tutmaktadır. Eğer 
biz bunun dışında para hususunda birtakım dü
şüncelere sahip olmuş olsaydık o zaman kanunu
muzun yapısı bu şekilde otoaıyacaktı. O zaman 
(Halk Partisine verilmiş olan bütün gayrimen-
kuller, menkullar, usulsüz olarak alınan paralar 
istirdat edilir ve bununla Hükümet tamamen 
vazifelidir) diye birkaç madde ile gelmiş olur- | 
duk. Gayemiz bu değildir. Çünki muayyen bir 
devirde tek parti olarak alınmış, sarfedilmiş 
paraların hesabını sormak ve bu soruşturmayı 
kanun haline getirmek için bir muayyeniyeti 
tâyin etmek lâzımgelir. Bugünkü şartlar altın- i 

1951 0 : 2 
da bunu tâyin etmeye ve böyle bir madde ile 
kanunlaştırmaya imkân yoktur. 

Bilhassa arkadaşımız diyor ki; 5 senelik müd
det içindeki olanları alacağım. Şu halde kendi
lerinin mucip sebeplerine dayanacak olursak, 
niçin beş seneye hasrediyorlar da daha ilerdeki 
senelere gitmiyorlar? Hattâ kendilerinin 5 sene
lik bir müddet ileri sürmeleri dahi bizim tekli
fimizin aynen kabulü için ayrıca mucp sebeptir. 
Bugünkü mevzuata göre her hangi bir müessese
ye hususi muhasebe bütçesiyle, belediye bütçe
siyle bir para vermiş de o yerinde sarfedilme-
mişse, Devlet bugünkü mevzuat ile onu aramak 
salâhiyetini haizdir ve bu miktarı tâyin ettikten 
sonra da hususi ve umumi hukuk hükümlerine 
göre bunlar içinde müruruzamana uğramış ve 
vicdanı âmmeyi sıkan şeyler varsa onun için de 
ayrıca bir kanun getirmek imkânı vardır arka
daşlar. (Bravo sesleri). 

Fakat biz burada ne miktar, ne zaman ve ne 
de bunun mahalline yani teberru edilen yere 
sarfedilip edilmediği hakkında bir malûmat sahi
bi değil iken ve üstelik kanun teklifimizin esası 
hiç değilse bu noktaya tevcih edilmiş iken süm-
mettedarik bunu burada kabul etmemiz; (biraz 
evvel Fethi Çelikbaş arkadaşımızın gayet güzel 
izah ettiği ve Yüksek Heyette iki günden beri 
yapılan müzakerelerde açık olarak ifade edildiği 
üzere) hem umumi vicdanı ve hem de vicdanı hu-
kukiyeyi rencide eder. Bu itibarla sizleri temin 
ederim ki, arkadaşlar, bu teklifi getiren biz ar
kadaşlarınız yapılmış bütün suiistimallerden en 
az sizler kadar müteessir ve muztarip olan insan
larız. Bunu yaparken aynı zamanda biz yalnız 
mgüne kadar kendimize kendi grupumuza do-

ğil, umumi efkâra, bitaraf vatandaşlara ve niha
yet tarihe hitap ediyoruz. 

Arkadaşlar, elbette ve elbette ki, yalnız ken
dimizi değil, onun yarın getireceği neticeleri de 
hesaba katmak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlarım daha bundan ilerisi de var: 
Şimdi deniliyor ki, bütün paraları da alalım ne 
olacak 1 Menşei aynı şekildedir. Hayır arkadaş
lar, birçok iktisaplar vardır ki, onları bugün al
mak imkânı yoktur. Çünkü Bütçe Kanunu bir 
kanundur, onunla almışlardır. Bedava telefon 
kullanmak, mektuplarını posta ile bedava gön
dermek için bir kanun çıkarmışlardır, halkevle
rine ait sinema kendileri için hoparlör getirmiş-
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lerdir. Onun yanında araba getirtmek istemiş
ler ve bir mütemmim cüz'ü addederek gümrük
ten muafiyetini temin etmişler ve ayrıca kendi
lerini de Damga Resminden muaf tutmuşlardır. 
Bütün bunlar elbette âmme vicdanını rencide 
etmektedir. Fakat Yüksek Heyetinizin selefleri 
o zaman bu tesisi kurmuşlar, bir kanun yapmış
lar ve ona göre bu muafiyetlerden istifade sure
tiyle bir nevi mal iktisabında bulunmuşlardır. 
Halbuki bugün bizim yaptığımız kanun, o za
manki mevcut kanunları da ayak altına almak 
suretiyle yapılan gayrimenkul iktisabını istih
daf etmektedir. Görüyoruz ki, arada büyük fark 
vardır. Onun için tekrar arzediyorum: isterse 
Hükümet bunu bugün mevcut mevzuatla muay
yen müruruzaman haddi içinde tetkik eder. Ya
pılmış olan teberrularm, verilmiş paraların ye
rinde sarfedilip edilmediğini, Bütçe Kanununun 
ve mevcut mevzuatın tâyin ettiği hudutlar dâhi
linde kullanılıp kullanılmadığını araştırarak 
onu istemek hususunda kanuni yollarla açık ol
duğundan takibe hak sahibi bulunmaktayız. Hal
buki biz teklifim izdeki gayrimenkulleri iade et
tirirken, dün de arzettiğimiz gibi, hukuku hu
susiye ve idari kaza mercileri kapalı olduğu için, 
bir kanun yoliyle teşriî bir tasarruf yapmak za
rureti karşısında bu tasarıyı getirmiş bulunu
yoruz. Bugün tatbikat yolları, Muhasebei Umu
miye Kanununun hükümleri, Ceza Kanununun 
haksız mal edinenle;* hakkındaki müeyyideleri 
açık ve o kapıları kullanmak kabilken kanun 
teklifimizin hüviyetini değiştirmeden bu teklifi 
kabul etmemize imkân yoktur. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — ikinci madde, hakkında yeter
lik önergesi var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci madde üzerindeki müzakerelerin kifa

yetini reye koymanızı rica ederim. 
Zonguldak 

Cemal Kıpçak 

BAŞKAN — Dikkate alanlar lütfen işaret 
buyursunlar.. Almıyanlar.. önerge dikkate alın
mıştır. 

Değiştirge var, okuyoruz. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan kanun tasarısının 

ikinci maddesine ikinci fıkra olarak aşağıdaki 
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metnin ilâve edilmesini arz ve teklif ederim: 

Çorum 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Teklif edilen fıkra metni: 
(Birinci fıkrada sayılan tüzel kişiler tarafın

dan 25 Aralık 1945 tarihinden sonra siyasi par
tilere yardım, teberru ve sair namlarla verilen 
paralar bu tüzel kişilerce geri alınır.) 

Başkanlık Yüksek Makamına 
Kanun teklifinin 2 nci maddesindeki (Umu

mun menfaatine hadim) ibaresinin çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Mehmet Enginün 

BAŞKAN — Bu iki değiştirgeyi ayrı ayrı 
reyi âlinize arzedeceğim. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Efen
dim müsaade buyurun ikinci takrir lehinde ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN —• Artık konuşmasız reye kona
cak. (Reye, reye sesleri) 

Yeni bir değiştirge daha geldi. Onu da oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddedeki (Devlet teşekkülleri ve mü

esseseleri tarafından) ibaresinden sonra. 
(Mahallî halkın mesaisi ve teberruu ile inşa 

edilen)" ibaresinin konmasını teklif ederim. 
Çorum 

Hasan Ali Vural 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

ilâvesini teklif ederiz. 
Kastamonu Milletvekili Samsun Milletvekili 

H. Tosunoğlu Hadi Üzer 
(Siyasi Partilere az bedel ile terk ve ferağ 

ettirilmiş gayrimenkullerin devir tarihindeki 
emsali satış kıymetlerine göre hakiki kıymetle
ri satış bedeli gösterilen kıymetlerden çok fazla 
ise evvelki sahipleri ve teşekkül infisah etmiş 
ise Hazine tarafından bir sene içinde dâva ika
mesi şarttır.) 

BAiŞKAN — Şimdi ayrı ayrı tekrar okutup 
reylerinize arzedeceğim: 
(Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakcıoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Dikkate alanlar lütfen işaret 
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versinler.. Almıyanlar.. Dikkate alınmamış ve I 
reddedilmiştir. 
(Edirne Milletvekili Mehmet Bnginün'ün öner-

s gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Dikkate alanlar lütfen işaret 

versinler.. Almıyanlar.. Dikkate alınmamış ve 
reddedilmiştir. 
(Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural'ın öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Dikkate alanlar lütfen işaret 

versinler.. Almıyanlar.. Dikkate alınmamış ve 
reddedilmiştir. 
(Samsun MilletvekiliHadi Üzer ve arkadaşının 

önerge tekrar okundu). 
BAŞKAN — Metinde buna ait hüküm bu

lunduğu için reye koymaktan sarfınazar ediyo
ruz. 

Efendim, Sıtkı Yırcalı arkadaşımızın yapmış 
olduğu izahata ait bir önerge geldiği için, değiş
tirge mahiyetinde olmamakla beraber, okumak 
mecburiyetinde kaldık. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükmi şahsiyetleri olmadığı halde iktisaba ; 

ehil gösterilen ve böylece Halk Partisinin zen
ginleşmesine vasıta yapılan Halkevlerinin yal
nız gayrimenkulleri nazara alınmıştır. Bu, tek
lifin mühim bir eksiğidir. 2154 sayılı Kanunla 
Halkevleri için ithal olunacak bâzı makinalar 
Gümrük Resmi, Muamele Vergisi ve Okturva 
Resminden muaf tutulmuştu. Bunlar Halk Par
tisinin mameleki içine girmiştir. 216 No: lu tef
sir̂  karariyle kamyon ve otomobil bir radyo ma
kinesinin teferruatı olarak kabul edilmiştir. Bu 
tefsir karariyle Halk Partisinin veya mensupla
rının ucuz otomobile sahip olduğu bugün belli 
değildir. Bu sebeple muhtelif bütçelerden Halk 
Partisine yapılan hibe paralarla bahsi geçen tef
sir kanununa göre ithal olunan nakil vasıtaları
na ait Devlet alacaklarının yeniden tahakkuk 
ettirilmesi için kanuna bir madde ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Edirne Milletvekili 
Mehmet Enginün 

BAŞKAN — Değiştirge mahiyetinde olmadı
ğı için oyunuza arzedemiyoruz. 

Komisyonun bir değiştirgesi vardır onu oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddedeki (tebliğ) yerine (ihbar) in | 
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konulmasını arz ve teklif eylerim. 

Balıkesir 
Vâcid Asenâ 

BAŞKAN — Bu değiştirge maddedeki (teb
liğ) kelimesi yerine (ihbar) kelimesinin konul
masını istemektedir. Maddeyi bu değişmiş şek
liyle oyunuza arzediyorum; kabul edenler.. Et-
miyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Birinci madde komisyondan gelmiştir, okutu
yorum : 

MADDE 1. — Genel, katma ve özel bütçeli 
dairelerle belediyeler, köyler ve İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve müesseseleri ile sermayesinin 
yarısından fazlası Devlet veya âmme hükmi şa
hısları tarafından temin edilen müesseseler ve 
umumi menfaatlere hadim dernekler hiçbir su
retle siyasi partilere para ve kıymetlerle ivaz
sız menkul ve gayrimenkul mal terk ve teberru 
veya bu kabîl malların intifamı bedelsiz olarak 
tahsis eyliyemezler ve bağlı oldukları hükümler 
dışında bu partilere satış ve icar gibi tasarruf
lar yapamazlar. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Efen
dim, ifade biraz kulağa nahoş geliyor, (ivazsız 
terk ve teberru) deniyor. Teberru esasen ivaz
sızdır. Onun için (ivazsız terk ve teberru ede
mez) şeklinde olması lâzımdır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 
BİLGİN (İzmir) — Efendim, Borçlar Kanunu
na görö şartlı ve ivazlı teberrular vardır. Onun 
içindir ki, maddeyi bu şekilde tedvin etmiş bu
lunuyoruz. Aynen kabulünü rica ederim. (Olur 
mu sesleri). Borçlar Kanununa göre oluyor. 
Bâzı şartlara bağlı teberrular vardır. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Ona, kayıtlı, şartlı denir, ivazlı denmez. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Komisyo
nun hazırladığı metin budur efendim. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından tanzim 
edilen maddeyi okuduk. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İkinci maddenin dışında kalıp 
da Halkevi olarak inşa edilmiş veya inşa edil
mekte bulunan veya 1 Mart 1950 tarihine ka
dar kısmen veya tamamen Halkevi olarak kul
lanılmış veya her hangi bir sosyal maksat veya 
âmme hizmeti için kullanma gayesiyle kısmen 
veya tamamen halktan toplanan teberru ve be-
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denî yardımlarla inşa edildiği halde bir siyasi 
parti namına tescil edilmiş bulunduğu il veya 
ilce idare kurulları tarafından tesbit edilmiş 
olan gayrimenkuUerin kayıtları Devlet adına 
re'sen tashih olunarak ilgililere yazı ile tebliğ 
edilir. 

Halkodası olarak inşa edilmiş veya edilmek
te bulunan veya bu adla kısmen veya tamamen 
kullanılmakta olan gayrimenkuller bulundukları 
köy veya belediyeleri adına re'sen tashih oluna
rak ilgililere yazı ile tebliğ edilir. 

BAŞKAN — Komisyon tebliğ yerine yine 
ihbarı mı kabul ediyor? 

ADALET KOMİSYONU ADINA VAClD 
ASENA (Balıkesir) — Bütçe ve Adalet komis
yonları tarafından tanzim edilen madde değiş
tirilmiştir, yalnız tashih olunan hüküm sevk-
olunuyor. Adalet Komisyonunun hazırladığı 
madde metninde belediyeler adına re'sen tescil 
ve tapulu olanların kayıtları bunlar adına tas
hih olunur, diye şâmil bir hüküm koyuyoruz. 
Bütçe Komisyonunun yalnız (tashih) kelimesi 
ile vaziyeti tahdit ettiği anlaşılıyor. Çünkü tes
cil, tapu kütüklerine geçmiş gayrimenkullere 
olur. Tashih, tapu kütüğüne geçmiş bir gayri
menkulun diğer bir şahıs namına tescilini ta-
zammun eder. Bu itibarla Bütçe Komisyonu-
nunun tertibi tamamiyle yanlıştır, maksadı da 
tamamiyle ifade etmiyor, noksan bırakıyor. Bu 
itibarla Adalet Komisyonunun teklif ettiği mad
de metninin kabulünü rica ediyorum. Yalnız 
Bütçe Komisyonunun ilâve ettiği, ilgililere yazı 
ile tebliğ olunur kısmı, ihbar olunur şekilde 
maddeye ilâvesi yerinde olacaktır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Hâkim ihbar 
değil, tebliğ eder. 

VAClD ASENA (Devamla) — Tebliğ; mef
humu adlî İstılahta, aleyhine kanun yoluna mü
racaat edilmesi lâzımgelen bir muamemelenin 
alâkalıya bildirilmesi demektir. Halbuki ih
bar sadece yapılan bir muameleye karşı alâka
lının ıttılamı husule getirmek için yapılır. Bu 
itibarla tebliğ ile ihbar arasında hukuki hü
kümler itibariyle mühim farklar vardır. Tek
rar arzediyorum. Tebliğ aleyhine kanun yolu
na tevessül edilmesi icabeden bir muameledir. 
Halbuki ihbar biz sana şu tebliği yaptık, bu 
kanuni hükmü yerine getirdik. Affediniz, ora
dan defolun gidin diyoruz. 
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BAŞKAN — Adalet Komisyonunun 2 nci 

maddesinin kabulünü mü teklif ediyorsunuz 
Vacid Bey? 

VAClD ASENA (Devamla) — Son fıkra
sında tashih olunarak alâkalılara ihbar olunur 
denilmeli. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun 2 nci 
maddesi metin olarak aynen komisyon tarafın
dan kabul edilmekle beraber en son satırda 
« adına re'sen tashih olunarak alâkalılara yazı 
ile ihbar olunur » denilmesini istiyorsunuz. 

BEHZAT BÎLGÎN (İzmir) — Vacid Be
yin teklifi sadece son fıkraya aittir. Bunun 
başında da ayrılık vardır. Başı Bütçe Komis
yonunun tanzim ettiği şekilde kalıyor. Yalnız 
son fıkrasının (Halkodası olarak inşa edilmiş 
veya edilmekte bulunan veya bu adla kısmen 
veya tamamen kullanılmakta olan gayrimen
kuller bulundukları köy veya belediye adına 
re'sen tashih olunarak ilgililere yaziyle ihbar 
olunur) şeklinde tashih ediliyor. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun 3. madde
sinin metnini okuyacağız... 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Belki mâru
zâtımda bir az noksanlık vardır .Bendeniz 3. mad
denin son fıkrasına ait olan kısımlar hakkında 
Yüksek Meclise mâruzâtta bulundum. Çünkü 
Bütçe Komisyonu bu maddenin başındaki yani 
Adalet Komisyonunun tertip etmiş olduğu mad-
nin «sosyal ve âmme hizmeti için» tadilini değiş
tirmiş «sosyal maksat veya âmme hizmeti» şek
line sokmuştur. Buna karşı itirazımız yoktur. 

BAŞKAN — O vakit karışır. Bize bir metin 
verin, heyeti umumiyeye okuyalım. Bir o komis
yonun, bir bu okmisyonun metninden okumak 
olmaz. 

VACÎD ASENA (Devamla) — Müsaade bu
yurun, iade edin, tertip edip verelim. 

BAŞKAN — Mazlıar Bey, bu hususta mı ko
nuşacaksınız! 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Birşey so
racaktım. 

BAŞKAN — Madde bize gelsin; o zaman. 
Üçüncü maddenin Redaksiyon için komisyo

na tevdii hakkında reyinize müracaat ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tevdi edilmiştir. 

MADDE 4. — İkinci maddede yazılı daire, 
müessese ve tüzel kişilerin siyâsi partilere be
delsiz olarak terketmiş oldukları arsa, bahçe, 
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tarhı, h**man yeri gibi musakkaf «İMiyan gayri- [ 
menkul mallar üaerınde siyasi partiler tarafın-
dau (3) ucü maddedeki maksat' dışında kullanıl
mak üaere bina yapılma ise bu yarlerin arsa ve I 
bina kıymetleri (5) noi maddede gösterilen he
yet tarafından takdir edöeı«ek bu kıymetlere gö̂  
re füyulaodırılir. 

Arsa kı>Tiwtİ, ikinci maddeye göre iade edi
len ve arsanın eski sahibi olan daire ve müesse^ 
senin, hissesini ve bina kıymeti de siyasi partinin 
hissesini teşkil eder ve bu hisselere göre tapu da
irelerince adlarına teşriileri yapılır. 

GALÎP KINOĞLU (GaÜânteb) — Yine bti 
maddeâe bir tu tanla! f^y#fum. İBhnem, bel
ki aldanıyorum. 

Şimdi (mtiessesattaö bedelsiz) diyor. Az be
delle, yani kanuna aykırı olarak bedel takdiri 
suretiyle almışsa ve o da musakkaf ise ne olacak? 

NECÎP BÎLGE (Niğde) — Altıncı madde
de var. 

GALÎP KINOĞLU (Devamla) — Bir de 
trampa vardır. 

6 ncı madde şuradaki hükme tâbi midir? Bu l 
maddenin hükmüne göre tarla veya arsa alınmış; 
'bu, tarla iken, bahçe iken üzerine bina yapıl
mış, ne oîacak? Şüyulandıracağız. Fakat bu • 
yalnız bedelsiz olanlara hasredilmiş gibi geli
yor bana. Peki bedelli ise; \m tarla bahçe ne 
olacak? Kanuna aykırı bir bedelle alınmışsa 
iade edilecek. Fakat musakkaf bir hale geldi 
ise, o zaman bu maddeye ilâvesi lâzımdır. 
Trampa suretiyle almmışsar ki; bunun için 6 acı 
maddede kayıt vardır. 

BAŞKAN — Komisyon, az- bedeiii ve tram
pa edilenler hakkında mütalâanızı soruyorlar. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT 
BfLĞfN (fzmir) — Efendim burada sadece 
bedelsiz" olarak alınan arsalar ve bunların üze
rine yapılan musâkkâfİar mevzuubahistir. Az 
Betflffe aİinmış olan arsaların ştiyulanması im-
fcanTnf göremiyoruz. î̂ fe gibi bir. şuyulanmâ ya- ı 
pılabiTîr? 6ü ft'ÎDarfa az bedel tâbiri bu Hük
mün şütfnuluhe gîrînıyecektir. Yani takdiri be- | 
delle olacaktır. 

MUSARlMT VtlRÇÂ? (Balıkesir) — 4 j 
ncü madde' mühteviyatıncta arsa, bahçe tarla 
ve harman giıoi fı&ralar arasında zeytinlikler 
ve portakallık dâhil midir? 

BEB&fcT BtLGİN (îzûûv) -^ Btöhfldfc. | 
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| %AŞKAN — Dahildir diyorlaf, M ibrette 

zapta gegmiştir. 
ADALET KOMİSYONU ADINA VAC^D 

ASENA (Balıkesir) - - Zeytinlik de dâhödir, 
portakallık da dâhifdir, hepsi dâhildir. Topratk 
üzerindeki agahlar fayrimenksKİBi mwtem«Hİm 
cüzü iaahiyetindedîrler. Bafttâ ağaçların »ey-
vaları dahi gayrimenkuîe tabidir. MeynHar 
toplanıp gayriınenkıılderi ayrihricaya kadar 
ayın hükümler onlar hakkında da tatbik ej&i-
Kr. Bu kibarla yarilışîiğa raahâl kaftkoa. Mu
harrem Bey arl&dûaşirmzm endişesine zannede
rim mahal yoktu*. 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Te
şekkür ederim. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, Galip Kınoğlu arkadaşımızın 
bedelle alınmış arsalar, yani gayrimusak^af 
yerler hakkında hüküm olmadığı yolundaki 
iddialarına cevap arzedeceğiım, 6 ncı madde 

I bu meseleyi halletmiştir. 0un&ü 6 ncı madde: 
«Bedel suretiyle takdirle siyasi partilere tem
lik ettikleri gayrimenkuller» deniliyor. Bina 

[ de'nfllmtybr. Şu halicfe gayrimenkul isçine arsa da 
giriyor, Arsa bunun içine girdiğine #>re, eğW 
l)ir' bedcİ mevcütâa' ve onun Üzerinde bînâ yapıl
mışsa arfeâyı Bedeli mUkabıSıîde iade edeceği?;. 
Ondan sonra da £ ncı* maddeye göre:ŞÜyuîandı-
râcâğız. Bu itinarla 4 ncu maddeye bir şey ilâ
vesine lüzum yoktur. 

Trampa ise buraya girmez. Çürilra trampa 
zaten bir' bedel mukabili demekfiir.' Artık mad
denin siyakını bozmıyanm, Bunu böyle kabul 
edelim. 

BAŞKAN — Öegiştirge var, oltuyorüz. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü madde (bedelsiz) kelimesinden evvel 

mer'i kanun hükümlerine aykırı olarak bedel tak
diri veya trampa suretiyle şeklinde maddeye ilâ
vesini teklif ederim. 

Gazian'teib Milletvekili 
Galip Kmoğlu 

I BAŞKAN — Önergeyi riazirı dikkate alan
lar,.. Almayanlar"... Örierg^ namfi dikkate1 alın-
ıHâmiştır. 

4 ncü maddeyi oyunuza* sürtüyorum. İTaftul 
edenler... Etmayfchiyr... Ma&îe1 M u l erimiştir. 

Üçüncü1mrföd* J*em1sy3ftdan geldi; yeniden 
I okuyacağız. 
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MADDE 3. — İkinci maddenin dışında kalıp 

Halkevi olarak inşa edilmiş veya inşa edilmekte 
•bulunan veya 1 Mart 1950 tariMne kadar kıs
men veya tamamen Halkevi olarak kullanılmış 
veya her hangi blir sosyal maksat veya âmme hiz
meti için kullanma gayesiyle kısmen veya tama
men halktan toplanan teberru ve bedenî yar 
dunlarla inşa edildiği halde bdr siyasi parti na
mına tescil edilmiş bulunduğu il veya ilce idare 
kurulları tarafından tesbit edilmiş olan gayri-
menkullerin kayıtları Devlet adına re'sen tashih 
olunarak ilgililere yazı ile ihbar edilir. 

Halkodası olarak inşa edilmiş veya edilmekte 
bulunan veya bu adla kısmen veya tamamen kul
lanılmakta olan gayrimenkuller bulundukları köy 
veya belediyeler adına re'sen tescil ve tapulu 
olanların kayıtları bunlar adına tashih olunarak 
ilgililere yazı ile ihbar edilir. 

BAŞKAN — Mazhar Şener. 
MAZHAR ŞENER (Giresun) — Arkadaş

lar, komisyondan şunu öğrenmek istiyorum, tki 
noktanın tavzih edilmesini rica ediyorum. 

(Birincisi; kanunun ikinci maddesine göre 
bu maddede yazılı müesseselerden bedelsiz terke
dilmiş gayrimenkuller eski sahipleri namına ka
yıtları tashih edilecek, yani geri verilecek. 

Şimdi bdr de, 4 ncü madde var. Eğer bu 
terkedilmiş gayrimenkullerin meselâ arsası üze
rinde sakaf yapılmış ise bu takdirde şüyulandı 
rılıyor. Halbuki 3 ncû maddede Halkevi olarak 
yapılmış binalar arsalarının ne olacağı hakkında 
bir sarahat yoktur. Halkevleri Hazineye geçe
ceğine göre eğer arsası belediyeye ait ise o arsa 
belediyeye mi geçecek yoksa Halkeviyle beraber 
Hazineye mi geçecek? Bunu öğrenmek istiyo
rum. Bu bir. 

îkincisi; 3 ncü maddede sadece Halkevi tâ
biri geçiyor. Halkevinden kastedilen mâna şu
dur: Hepiniz bilirsiniz ki, Halkevi dediğimiz 
zaman muhtelif hizmetleri gören bir müessese 
karşımızda tecesüm etmektedir. Bu müessesenin 
muhtelif kolları vardır. Kütüphane için, spor 
için ayrı ayrı binaları olan bir Halkevi manzu
mesi karşımızda vücut bulursa bu takdirde bun
lar da Halkevi mefhumuna dâhil olarak iade 
edilecek midir"? Bunu da öğrenmek istiyorum. 
Komisyon lütfen tavzih etsinler. 

BAŞKAN — Peki efendim komisyon izahat 
verecek. 
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I KOMİSYON ADINA BEHZAT BİLGİN (İz

mir) — Efendim arkadaşımız Mazhar Şener Be
lediyeye ait bir arsa üzerine Halkevi inşa edil-

i miş ise Halkevinin yine Hazineye intikal edip 
etmiyeceğini soruyorlar. Üzerine Halkevi inşa 
edilmiş olan arsa belediyeye de ait olsa Halkevi 
Hazineye intikal ettiği gibi bina ile birlikte ar
sası da Hazineye intikal edecektir. 

İkinci soruları, Halkevi adı içerisinde onun 
bütün şube ve teferruatı dâhildir. Bunlar bir ve
ya ayrı ayrı binalar halinde de olsa kül halinde 
Halkevidir ve tamamı bu kanunun hükümleri 
dahiline girecektir. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Zapta geç
sin... 

I BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
I tiyen yoktur. 

Maddeyi reyinize arzediyorum, kabul eden-
J ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir1? 

MADDE 5. — Mahallin hukuk dâvalarına 
bakan en yüksek dereceli yargıcının seçerek ye
min ettireceği üç bilirkişiden teşkil olunacak 

I bir heyet tarafndan (4) ncü maddede belirtilen 
yerlerle binaların kıymetleri; binanın inşa edil
diği tarihteki rayiç nazarı dikkate alınmak su
retiyle ayrı ayrı tesbit ve alâkalılara tebliğ olu
nur. 

Tebliğ tarihinden itibaren (15) gün zarfın
da alâkalıların kıymete itiraz hakları vardır. 

İtiraz, şifahi muhakeme usulüne tevfikan 
yargıç tarafından umumi hükümler dairesinde 
tetkik edilerek hükme bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul 
buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Genel, katma ve özel bütçeli 
daire ve belediyelerle köylerin, zamanlarında 

j mer'i kanun hükümlerine aykırı olarak bedel 
I takdiri suretiyle siyasi partilere temlik ettikleri 
j gayrimenkul malların kayıtları evvelce takdir 
S edilen bedel ödenmek suretiyle eski sahipleri 
i adına tashih olunur. Trampalar da bu hükme 

tâbidir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

I yoktur; maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul 
buyuranlar.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş-

I tir. 
J MADDE 7. — Her hangi bir tüzel kişinin 
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malı iken bedelsiz olarak siyasi partilerin mül
kiyetine geçirilmiş olan gayrimenkul mallar, bu 
tüzel kişi mevcut ise adına, değil ise Devlet adı
na tescil edilir. Bu suretle Devlete intikal eden 
mallarla (.3) neü madde gereğince Devlete ge
çen malların siyasi dernekler dışında benzeri 
derneklere veya evvelki tüzel kişinin gayesine 
taallûk ettiği hukuku âmme müesseselerine bu 
kanunun meriyetinden itibaren iki sene içinde 
kısmen veya tamamen parasız intifa hakkını 
tahsise Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Efen
dim, bu madde üzerinde birisi, bir tâbir dola-
yısiyle, diğeri de anayasanın hükmü muvace
hesinde iki noktada tereddüde düştüm, bu hu
susların aç klanmasını rica edeceğim. 

Bir kere madde başlarken (Her hangi bir tü
zel kişinin) deniliyor. Tüzel kişi, hükmi şahıs 
karşılığı olsa gerektir. Diğer maddelerde Halk 
Partisinin iktisap ettiği malların maliklerinin 
kimler olduğu sarahaten gösterildiği halde yani 
maliklerin âmme vasıfları kanunda tasrih edil
diği halde burada sadece tüzel kişi denmesi 
tatbikatta hükmi şahısların mallarına da bir 
taallûk ifade eder ve bir teşevvüş vücuda geti
rir mi? Bundan endişe ediyorum. 

İkincisi; Anayasaya taallûk eden endişem 
şudur: Bu madde hükmü, infisah eden hükmi 
şahıslara da taallûk etmektedir. Eğer bu şahıs
lar mevcut değilse Hazineye intikal edecek, 
Devlet emvali olarak tescil edilecek ve tescil 
ediVmiş olan bu mallar Bakanlar Kurulu kara-
riyle eski malikine, yoksa eski malikin gayele
rine yakın gayesi olan derneklere tahsis edile
cektir. 

Anayasanın bir maddesi şöyle diyor: (Devlet 
malları bütçe d?şı hareanamaz.) Filvaki bu 
maddenin yazılışında bir «evolubion» olmuştur. 
Mülkiyet nakli mevzuu, intifa hakkına intikal 
ettirilmiştir. Fakat benim anlayışıma göre intifa 
hakkını tahsis etmek bir nevi harcamadır. 
Çünkü Hazineyi semereden mahrum bırakmaya 
müncer olur. Kaldı ki, tahsis keyfiyeti o mah 
kullanmaya hak verdiğine göre zamanla aşın
ma da yine bir nevi harcamadır. Bu itibarla Ha-
ziriey.'! 'inal olmuş ve Devlet nizmma tâbi ol
ması îâz nigel-en bir gayrimenkulu; gerek seme
reden mahrumiyet ve gerek tedrici yıpranma 
suretiyle, bütçe dışı harcamaya imkân olmaması 
gerektir. 
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I Bu mevzuda: ayrıca bir endişe daha hatıra 

ma geliyor: Bakanlar Kurulu bugün bir tahsis 
yapmıştır, yani eski bir derneğe ait gayrimen
kulu eski derneğin gayesine yakın addettiği 
bir derneğe tahsis etmiştir. Yarın bir değişiklik 
vukuunda gelecek, bir Bakanlar Kurulu aynı 
ölçülere riayet edip onu orada ipka edecek mi?. 
Yoksa şu derneğin gayesi eski derneğin gayesine 
yakındır diye bir teşevvüşe meydan verecek mi
dir?. Bütün bunların tavzihini istirham ediyor 
ve bu hususta bir değiştirge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Hâmit Şevket İnce. 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Efen

dim, bu maddenin birinci fıkrasını tekrar hatır-
I latmak için okuyorum : «Her hangi bir tüzel ki

şinin malı iken bedelsiz olarak siysai partilerin 
mülkiyetine geçirilmiş olan gayrimenkul mallar, 
bu tüzel kişi mevcut ise adına, değilse Devlet 
adına tescil edilir.» Bizim evvelce bir Türkocağı 
müessesemiz vardı. Yine bugün de bir Türkoca-

î ğı müessesemiz vardır. Acaba bunlar başka başka 
mıdırlar, yoksa aynı mıdırlar?. (Başkadır sesle
ri) Başka başka olduğunu kim takdir edecektir?. 
(Hukuk ilmi sesleri) Ben hukukçu olmadığım 
için soruyorum zaten. Şimdi maksat, gaye, he
def bu ise yani yeni Türkocağı bâzı tadilât ya
parak evvelkinin maksadından ayrılmamışsa, 
bunda şu virgül vardır. Buraya şu tâbir ilâve 
lounmuştur, eskisinde mevcut olan şu kayıt kal-

j dırılmıştır gibi tefsire mahal verecek ihtilâfatı 
j hukukiye karşısında kalabiliriz. 
i Hilâliahmer kalktı, Kızılay oldu (O o sesleri) 
1 Efendim, müsaade buyurun. Belki tüzüğünde o 

vakit bir tadilât yapılmış olabilir. Binaenaleyh 
bugünkü Türkocağı da dünkü Türkocağmm mau-

i sat ve gayesinden ayrılmışsa yani iptida ile in-
j tiha arasındaki mesafe değişmişse aynı maksadı 

gütmediği anlaşılır. Fakat hedefi hakkında nok-
| tai hareket bir ise bunun üzerinde yapılmış olan 

tadilât bahse mevzu teşkil etmek lâzımgelir. 
j Bakınız arkadaşım, hukukçular bunu bilir di

yor, hukukçular arasında kanunun neşrinden son-
I ra ihtilâf çıktığı gibi, şimdi dâhi mahallî ihtilâf 
i bir vaziyet hâsıl oluyor. Onun için ben şöyle bir 
ı mütalâa arzediyorum ve komisyonun arkadaşları-
! mm bu hususta beni tenvir etmelerini rieâ ediyo-
; rum : 
I İnfisah etmiş, fakat aynı karakteri taşımak 

üzere tekrar teşekkül etmiş müesseselere kendi
lerinden alınan mallar verilecek midir?. Ben bir 
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ocakçı arkadaşınızım ve ihtiyarlamış bir ocakçı
yım. Bizden 265 gayrimenkul alındı. Aynen, fe-
biha bize iadesini ben dahi bugün Devlete zarar 
verecek kadar istiksar ediyorum. Vicdanım bu
na razı değildir. Evet 265 gayrimenkulu bize 
vermezler ve vermemeleri de doğru olur. Fakat 
hiç olmazsa muayyen miktarda bâzı gayrimen
kul! erin bize verilmesi doğru olur. 

Kafanı Sallıyorsun Sıtkı Bey. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Hüküm var, 

Bakanlar Kuruluna salâhiyet veriliyor. 
HAMlD ŞEVKET ÎNCE (Devamla) — Mak-

sadu gayesi iptidadan intihaya kadar aynı he
defi güden ve fakat evvelce feshedilip yeniden 
harekete geçen müesseseler; Muallimler Birliği 
ve onun yerine kaim olan her hangi bir müesse
senin hakları mahfuz tutulmalıdır. Yani takdir 
Hükümete terkedilmemelidir., Bu hususta encü
menden izahat istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA BEHZAT BÎLGİN 

(îznıir) — Muhterem arkadaşlar, Hayrettin 
Erkmen arkadaşımız tereddüt ettiği bir iki 
noktayı sormuştu. Bu maddedeki tüzel kişi tâ
birinden kasdm ne olduğu aşikârdır. Burada 
Türkocakları, Muallimler Birliği gibi feshedil
miş olan ve 2 nci maddenin şümulüne feshedil
miş olmak itibariyle girmiyen, yukarda arzet-
tiklerim ve emsali müesseseler kasdedilmiş bu
lunuyor. Arkadaşımız, bu gibi binalar Hazine
ye intikal ettikten sonra aynı gayeyi güden 
derneklere tahsis edilebilmesi Anayasanın Büt
çe hakkındaki hükümlerine aykırı olmaz mı? 
diye bir tereddüt izhar ettiler. Burada bir 
harcama yoktur. Esasen bu malların geri alın
ması, yani hakiki sahiplerine intikal etmesi 
Devlete bir irat temini maksadiyle değildir. Bu 
gibi malları Devlet tahsis edebilir. Bu tahsisin 
Anayasaya aykırı bir mahiyet taşımadığını 
arzetmek istiyorum. 

Hâmid Şevket ince arkadaşımızın Türko
cakları hakkında ileri sürdükleri fikre gelince; 
Türkocakları feshedilmiştir. Bir derneğin fesih 
şekli ne olursa olsun bir emri vâki, bir emri 
hakikidir. Eski Türkocaklarının bir şahsiyeti 
hükmiyesi şimdi mevcut değildir. Aradan epey 
zaman geçtikten sonra yeni bir dernek kurul
muştur. Kanuni mâni olmadığı için Türkocak
ları adı verilmiştir. Eski münfesih, gayrimev-
cut bir cemiyet, emvali Halk partisince alınmış 
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I olduğuna göre yenilerin bu kanuna nazaran 

hiçbir hakkı yoktur. Fakat yeni Türkocakla
rının bu binalar bakımından eski sahibi olan 
Türkocaklariyle gaye ve hedef birliği mev
cut olduğu için Bakanlar Kurulunca nazarı 
itibara alınmak suretiyle bu binalardan bir 
kısmı yeni Türkocaklarına tahsisinde hiçbir 
mâni yoktur. Ve böyle hareket edileceğini 
tahmin etmek mümkün olabilir. Fakat hiç kim
se bunu önceden tesbite muktedir değildir. Ni
hayet bu, bir tetkik mevzuu olacak bir mesele
dir. 

Hâmid Şevket İnce arkadaşımız Kızılayın 
Tüzüğünden de tadilât yapılmış olmasına rağ
men aynı cemiyet olup olmadığında itiraz et
tiler ki, onun bununla alâkası olamaz, Zanne
diyorum. Bir cemiyetin tüzüğünün değişme
si o cemiyetin şahsiyeti hükmiyesini geliştir
mez. Burada tüzük değişmesi değil, bir cemi
yetin kendi kendini feshetmesi vardır. Eski 
Türkocakları da, ne şekilde olursa olsun, ken
di kendisini fethetmiş, bir şahsiyeti hükmiye 
olmaktan çıkmıştır. Bu itibarla hiçbir hak id
dia edemez ve bu mevzuda hiç bir haktan isti
fade edemez. Bu husustaki mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

I HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (Ma-
| nisa) — Bir sual soracağım. Müsaadenizle bu

radan sorabilir miyim? 
I BAŞKAN — Buyurun. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (Ma
nisa) — Efendim, Türkocaklarının nasıl feshe
dildiği izah edildi ve bütün memleket bunu bi
lir. Şimdi yeniden Türkocakları açılmıştır. 
Halen azasının kiraya tuttuğu evlerde çalışmak
tadır. Her ne şekilde olursa olsun bu Türk-

! ocakları feshedildi diye malları verilmiyecek mi
dir? Kanun metninden benim anladığım, bir gü
nahın, bir cürmün tamiridir. O halde eski 
Türkocakları şeklen feshedilmiş, ikrahla feshe
dilmiştir. Bu ocakların mensupları, ocakları 
feshediyoruz, dedikleri vakit kasti ve birrıza 

I bir beyanda bulunmamışlardır. Kanunun ruhu-
j na aykırı beyanda bulunuyorsunuz. 
I BEHZAT BlLGtN (Devamla) — Türkocak-
I lan mensuplarının gayrikanuni olarak feshedil

diği ve mevcudiyetinin devamını iddia ediyor-
I larsa mahkemeye müracaat ederek bir karar 
! almaları ve mahkeme ilâmiyle bir hak iddia et

meleri icabeder. Bugün bir vaziyeti hukukiye 
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karşısında bulunuyoruz. Bu vaziyeti hukukiye | 
ocakların feshedilmiş olduğu ve mevcut olmadı- I 
ğıdır. Bunun münakaşa yeri burası değildir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Aksine 
beyanatta bulunuyorsun. 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (Ma
nisa) — Eğer fikir böyle ise siz de Halk Parti
sinin iddiasını tasdik ediyorsunuz. O da mah
kemeye gidin diyor, biz de mahkemeye gideceğiz. 

BEHZAT BÎLGİN (Devamla) — Siz ocak
ların feshedilmediğini mevzuubahis ediyorsunuz. 
Bu ocaklar ne şekilde feshedilirse edilsin (Gü
rültüler) infisah halindedir. Aksi takdirde bu 
keyfiyet kanunun 7 nei maddesinin değil 2 nei 
maddesinin hükmüne girer. Eğer mevcut olsay
dı. Mevcut olmadığı içindir ki... 

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER (Ma
nisa) — Mevcuttur, resmen açılmıştır. 

BEHZAT BlLGÎN (Devamla) — Siz mev
cuttur diyorsunuz. Bunu halledecek olan merci 
bir taraftan Bakanlar Kurulu, diğer taraftan 
da tescili yapacak olan dairedir. Bendeniz Büt
çe Komisyonu adına arzediyorum. Zaten rapo
rumuzda da yazılmıştır. Biz, Türkocakları adı 
altında kurulmuş olan müessesenin yani eski 
Türkocaklarının yeniden ihyasını eski şahsiyeti 
hükmiyenin devamı mânasına almadık. 

BAŞKAN — Söz Sıtkı Yırcalı'nmdır. 
Hamdullah Suphi arkadaşımızın suallerine 

cevap arzetmeleri için sözü arkadaşımıza vermiş 
bulunuyorum. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Biz, bilhas
sa kanun teklifimizin metninde bir kışını der
neklerin ve cemiyetlerin mallarım kendi sahip
lerine iade hakkını koyarken o günkü ikrah ve 
zorla teberru şartlarını da göz önünde tutmuş ( 
bulunuyoruz. Sadece bu bakımdan bu gibi mal
ların Devlete intikalini kabul ediyoruz. Yani 
bu gibi gayrimenkuller zorla Halk Partisine te
berru ettirmek suretiyle alınmış bulunmaktadır. I 
Bu bakımdan bu gayrimenkulleri millete, sahip
lerine intikal ettiriyoruz. Eğer bunların içinde 
benzerleri, aynı gayeyi güden müesseseler hâlâ 
devam ediyorsa, yine aşağıda gelecek bir mad
demizin son fıkrasiyle, Bakanlar Kuruluna bu 
gibi aynı gayeyi takibeden derneklere bunla
rın intifamın tahsisi salâhiyetini vermiş bulun
maktayız. Bu bakımdan da, aynı hükmün ocak
çı arkadaşları tatmin edeceğini ümit etmekte
yim arkadaşlar. I 
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BAŞKAN — Teklif sahibinin bu izahatı kar

şısında komisyonun bir diyeceği var mı? Zapta 
geçmiştir.. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ BEHZAT BİLGİN 
(İzmir) — İştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Mustafa Ekinci! 
MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar, bu mühim kanunu müzakere 
ederken maddeler üzerinde hiçbir surette; hu
kuktan, hukuk kaidelerinden ayrılmadan, aşırı 
bir heyecana, hisse tâbi olmaksızın neticeler 
elde etmemizi şükranla, takdirle yâdetmek is
terim. Şimdi maddede görülüyor ki, daha evvel 
muhalefetin de beyanlarında izah ettikleri gi
bi, bir suitefsire uğraması muhtemel olan bu 
maddenin hariçte suitefşirinin izalesi ve siyasi 
gerginliğin bertaraf edilmesi bakımından bir ta
dilin lüzumlu olduğuna kani olarak bendeniz 
bir teklifte bulunuyorum. Teklifim gerek :> ncü 
madde ile ve gerekse 4 ncü ve 7 nei maddeleriy
le Devlete intikal etmiş olan gayrimenkullerin 
ânı ine müesseselerine tahsis olunması lüzumu 
hissedildiği takdirde Hükümet hangi müessese
ye tahsis olunacaksa bunların isimlerini tesbit 
etmek suretiyle bir sene zarfında ve bir kanun
la yüksek huzurunuza gelecektir. Yani eğer 
bunların mülkiyetini devretmek istiyorsa bunun 
bir kanun yoliyle yapılması lâzımdır. Bakanlar 
Kurulu şunu iltizam etti, şu haksızlığı yaptı 
denmemek bir suitefsire yol açmamak için bu 
tescil, keyfiyetinin bir kanun yoliyle, teşriî me
suliyeti haiz Yüksek Meclis tarafından verilme
sini, tahsis edilmesini yerinde ve faydalı bulu
yorum. Şimdiye kadar takip ettiğimiz, hürmet 
ettiğimiz hukuk kaidelerine de daha fazla, has
sasiyet göstermiş ve riayet etmiş oluruz kanaa
tiyle bu önergemi Yüksek Başkanlığa takdim 
etmiş bulunuyorum. Takdir yüksek heyetinizin
dir. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BlLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar; evvelâ Türkocakları meselesine taallûk 
eden sualler üzerinde bendeniz de durmak isti
yorum. Komisyonun biraz evvel aynı fikirde 
söylemiş olmasına rağmen bendeniz bu fıkrayı 
mevzuatımıza uygun bulmuyorum. Türkocak
ları şu veya bu şekilde feshedilmiş olabilir, bu, 
ayrı bir meseledir. Malûmuâliniz olduğu veçhi
le şahsiyet hakiki şahıslarda doğumla başlar, 
ölümle zeval bulur, Hükmi şahıslar için do va-
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ziyet buna benzer şekil arzeder. Yani tüzüğün- I 
de bir varlık olarak ya§ama arzusunu izhar et
tiği andan itibaren şahsiyet kazanır, fesih su
retiyle de şahsiyeti zeval bulur. Hükmi şahıslar 
içinde kendi kendini fesihle değil kendi kendisini 
münsefih addetmesi suretiyle bir şahsiyetin ze
val bulması mümkündür. 

Bazan da hâkim hükmü ile feshedilebilir. 
Türkocakları için hâkim hükmü yoktur, kendi 
kendisini feshetmiş vaziyettedir. Bunun bir ik
rah eseri olduğu iddia edilse de kanaatimce bu 
Türk ocaklarının münfesih addedilmesi için 
Medeni Kanunumuzda hususi bir hüküm vardır | 
Medeni Kanunun 70 nci maddesi şöyle bir hük- I 
mü ihtiva etmektedir. 

«Cemiyet hali acze düşer veya idare heyeti
nin nizamnameye tevfikan çekilmesine imkân I 
kalmazsa kendiliğinden münfesih olur». 

Türkocakları da Medeni Kanunun 69 ncu 
maddesine göre kendi kendisini feshe karar 
vermek suretiyle şahsiyetini ikmal etmiş bulun
maktadır, zeval bulmuştur. 

Bunun bir ikrah eseri olduğu söyleniyor Fa
kat Medeni Kanunun 70 nci maddesini nazarı 
itibara alınca onun uzun müddetten beri idare 
heyetini teşkil edecek bir vaziyette olmadığını 
görerek münfesih bir vaziyette olduğunu kabul 
edemez miyiz? Uzun müddetten beri idare heye
ti teşkil edecek durumda değildir. Binaenaleyh 
70 nci madde nazarı itibara alındığı takdirde 
Türkocaklarmı kanunen münfesih saymak ica-
beder ve münfesih sayılır. 

Bu itibarla şahsiyeti zeval bulmuş bir hükmi 
şahsiyetin mallarının kime tahsis edileceği üze
rinde de Medeni Kanunun 50 nci maddesindeki, 
hususi hükümleri derpiş etmek icabeder. 

Türkocaklarmm mallarının Halkevlerine 
ikrah eseri olarak verildiği ileri sürülüyor. Bunu 
kabul edelim. Fakat, acaba Türkocakları o zaman 
kendi kendisini her hangi bir ikrah mevzuubahis 
olmaksızın fesheylemiş olsaydı mallarını yine 
Halk Partisine vermez miydi? Kime vereceğini 
her hangi bir müsbet delile istinat ederek söyle
meye bendeniz imkân göremiyorum. Binaenaleyh I 
mevcut durumu kabul etmek icabeder. Türkocak
ları yeniden meydana gelmiştir. Gelmiştir ama, ı 
bugünkü Türkocaklarmı eski Türkocaklarmm I 
devamı olarak kabul etmeye kanuni mesağ olma
dığı kanaatmdayım. Bu itibarladır ki; 7 nci | 
maddenin mevzuubahis ettiği şekilde bugünkü i 
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Türkocakları kendisini evvelce mevcut olup infi
sah etmiş olan Türkocaklarmm devamı addede
rek evvelce malik olduğu malların bugün oto
matik olarak kendisine iadesini bir kanun hük
mü olarak istieymez. Nitekim Bütçe Komisyonu 
ikinci maddenin müzakeresi sırasında bunu açık
ça zikretmiştir. 

Bütçe Komisyonunun bu husustaki gerekçe 
fıkracını müsaadenizle okuyorum. «Mezkûr mad
denin müzakeresi sırasında mefsuh Türkocakla
rmm bu madde hükmünden istifade edecek du-
rumdja. olmadığı izah edilmiş ve umumi kabule 
mazhar olmuştur.» denilmektedir. Bu itibarla 
bugün bu 7 nci maddenin mevzuuna giren mal
ların Türkocaklarma otomatikman iadesi huku-
kan mevzuubahis olamaz kanaatindeyim. 

Yâlnız, bendenizin umumi esas üzerinde şöy
le bir fikrim var, biraz evvel Hayrettin Erkmen 
arkadaşımız birkaç sual irat ettiler ve bu mad
denin; bilhassa Anayasanın 96 nci maddesine 
mugayir olup olmadığı hususunda komisyon söz
cüsünün beyanatta bulunmasını istediler. Kana
atimce, 7 nci madde önümüzde müzakere etmek
te olduğumuz bu kanunun birinci ve ikinci mad
desinin koymuş olduğu umumi prensiplerin dışı
na çıkacak şekilde bir istisna teşkil etmektedir. 
Bunun neden istisna teşkil ettiğini müsaadeniz
le arbedeyim. Biraz evvel kabul edilmiş 
olan birinci ve ikinci madde: Genel,, Kat
ma ve özel bütçeli dairelerle belediyeler, köyler 
ve İktisadi Devlet teşekkülleri ve müesseseleriyle 
sermayesinin yarısından fazlası Devlete veya âm
meye hükmi şahıslar tarafından temin edilen 
müesseseleri saydıktan sonra bir de umunui men 
Saatlere hadim dernekleri sayarak, bunların si
yasi partilere teberruda bulunamıyacakları, be
delsiz mal terkedemiyeceklerini ifade etmektedir. 
İkinci maddede ((bu şekilde verilmiş mallar var
sa iade edilecektir.) denilmektedir. Mevzuubahis 
olan şey âmme hukukuna tâlbi olan nevama hük
mi şahısların velayet ve vesayeti altında bulun
maları i dolayısliyle muayyen bir zamanda iktidar
da bulunan partinin siyasi nüfuzundan, otorite
sinden | istifade ederek o âmme müesseselerinin 
ve hükmi şahısların Devlet veya onun tazyikiy-
le s'iya4i partilere teberrude bulunamıyacaklarmı 
veya bedelsiz mal terkedemiyecekleriini ileri sür
mektedir. Devletin hükmi şahıslar üzerinde bir 
nüfuzu vardır, bunu suiistimal ederek onlar 
üzerinde bir tehdit ve baskı kullanmak suretiyle 
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mallarını almasını doğru bulmuyoruz. Komis- I 
yon raporları gerekçelerinde ve teklif sahipleri 
raporlarında belirtildiğine göre* bir âmıme mü-
lâhazasiyİe bunun böyle yapılmasının doğru ol
madığı ileri sürülmekle bu da kaıbul edilmiş bu
lunmaktadır. Halbuki 7 nei madde tamamiyle 
hususi hukuka tâbi olan, âmme hukuku ile hiç 
bir ilgisi bulunmıyan, bir şahıs, sadece hükmi 
şahısları ilgilendirmesi itibariyle kanunun 1 ve 2 
nci maddeleri prensip dışına çıkmaktadır. Bu 
itibarla kanunun umumi sistemine bu maddenin 
kabulü taraftarı delilim. 

ıBıı maddenin 'jtalbul edilmemesinin ikinci bir 
sebebi şudur: Madde sadece hükmi şahısları ele 

almaktadır. Medeni hukuka göre hükmi şahıs
ları ele almaktadır. Hepimiz biliyoruz ki, Halk 
Partisi iktidarda bulunduğu sırada bu partiye 
teberruda bulunan, bedelsiz mal terkeden şahıs
lar sadece hükmi şahımlar değildir. Hakiki şahıs
ların da bu şekilde tazyikle malları alındığı vâ-
kıdır. Hükmi şahısların bedelsiz ve yahut bedel 
takdiri suretiyle bir muvazaa neticesi vermiş ol
dukları malların Hazineye verilmesi şeklinde ol
sun iade yoluna gidiyoruz da hakiki şahısların 
vermiş oldukları malların niçin iadesi yoluna 
gitmiyoruz? Bunun hukuki sebebimi bendeniz 
anlıyamadım. Bunun hukuki sebebi izah da edi
lemez. Yani hakiki şahıslar tarafından verilmiş 
olan malların Hazine lehline iadesi hususunda 'bir 
hüküm koymamanın sebebi anlaşılamamaktadır. 
Bu madde kanaatimce umumi menfaatlere hadim ı 
olan cemiyetler bakımından da bir tearuz teşkil 
etmektedir. Çünkü ikinci madde umumi men
faatlere hadıim olan cemiyetler tarafından siyasi 
partilere verilmiş olan malların iadesini tazam-
mun eden bir hüküm koymaktadır. O halde 
bu yedinci maddeye bu kelimeyi koymak bir 
tekerrür olur. Tekerrür ise bir haşivdir. Kanun 
vâzu ise haşivden içtinap eder. O halde bu 
maddenin kabulünün doğru olmıyacağı kanaa
tindeyim. 

Bir az evvel Hayrettin Erkmen arkadaşı
mızın belirtmiş olduğu gibi bu maddenin birin
ci cümlesi. (Her hangi bfa tüzelkişinin malı 
iken bedelsiz olarak siyasi partilerin mülki
yetine geçirilmiş olan gayi'imenkul mallar, bu 
tüzelkişi mevcut ise adına, değil ise Devlet 
adına tescil edilir.) demekte,, ikinci cümlesi 
ise : (Bu suretle Devlete intikal eden mal- j 
larla 3 ncü maddo gereğince Devlete geçen ' 
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I malları siyasi dernekler dışında benzeri der

neklere veya levvelki tüzel kişinin gayesine 
taallûk ettiği hukuku âmme müesseselerine bü 
kanunun meriyetinden itibaren bir sene içinde 
kısmen veya tamamen parasız vermeye Bakan
lar Kurulu yetkilidir.) hükmünü tazammun 
etmektedir. Anayasanın 96 neı maddesi... 
(Onunla alâkası yok sesleri) Alâkası var efen
dim; 96 neı madde, devlet mallarının bütçe 
dışı harcanamıyacağmı emretmektedir. 

O halde intifa hakkı verildiğine göre bu
rada bütçe dışı harcama vardır. Binaenaleyh 
Anayasanın şu sarih hükmüne mugayir olduğu 
kanaatindeyim, izah.ettiğim şu sebeplerle 7 nci 
maddenin kanun teklifinden •çıkarılması husu
sunda bir takrir takdim ediyorum ve kabulünü 
rica ediyorum. Takdir yüksek heyetinizindir. 

KOMİSYON ADINA BEHZAT BlLGlN 
(izmir) — Efendim, Necip Bilge arkadaşımız 
iki noktaya temas ediyorlar. Bunlardan birin
cisi, geri alman malların hükümet tarafından 
tahsisinin bir bütçe dışı harcama olarak telâk
ki edilebileceği ve bu itibarla Anayasanın 
96 ııcı maddesine mugayir olacağı keyfiyeti
dir. Bendenizin dün de arzettiğim veçhile 
bunu, hukuku âmme noktai nazarından, menafii 
umumiyeye hadim cemiyetler vaziyetini tetkik 
zaruretine bağlamaktayım. Ve Gaston Jeze'den 
nakiller yaparken bahsettiğim âmme müessese
leri, ki, bu âmme müesseseleri devlet daireleri-

I nin bir yardımcısı telâkki edilirler, bu sebeple 
bunlar birçok muafiyetlerden, istisnai hüküm
lerden faydalanırlar. Bizim Muhasebei Umumi
ye Kanunumuz Devlete ait emvalin; gayrimen
kulun tahsisi için Hükümete salâhiyet vermiştir. 
Şimdi Hükümete intikal eden. neticede hayır 
derneklerine, menafii umumiyeye hadim der
neklere mal olacak olan bu gibi binaların. mena
fii umumiyeye hadim yardımcı. müesseselere 

I tahsis edilmediğine bunun bir harcama teşkil et
mediği aşikârdır. Bu bakımdan Anayasanın 96 
ııcı maddesine hiçbir aykırılık yoktur. 

Arkadaşımız ikinci olarak, burada hükmi şah
siyetlerden } r-hsedilmcsini. ve halbuki hususi şa-
lııslariîi iki a': ile Halk Partisine satmaya mec
bur kaldıkları emlâkin. istirdadı için hiçbir hü
küm bulunmadığını ileri, sürdüler. 

Pek tabiîdir ki.hususi şahıslar . hakkındaki 
i ikrah ile.menafii umumiyeye . hadim dernekler 
I veya tüzel kişiliklerin mâruz kaldıkları ikrah 
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arasmda büyük fark vardır. Bu müesseselerin 
idare heyetleri doğrudan doğruya tek parti za
manında bu parti tarafından tâyin edilmiş ol
mak itibariyle onların arzusu haricine çıkmala
rına ve bunun dışında bir karar ittihaz etmele
rine maddeten imkân yoktur. Aradaki ikrah bu
radan neşet ediyor. Halbuki hususi şahıs için bu 
şekilde bir ikrahın tasavvur edilmesi imkânı 
yoktur, ispat edilmesi imkânı da, tabiî takdir 
buyurursunuz ki, çok güç olacaktır. Bundan do
layı onlar hakkında böyle bir hüküm konulma
sına imkân görülememiştir. 

Bu 7 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasına 
gelince; bu madde bilhassa feshedilmiş olan ve
ya kendi kendilerini feshetmiş olan derneklere 
şâmil bulunuyor. Bunlar esasen tasarının diğer 
maddelerinde yer almamışlardır. 7. madde tam 
bir zaruretin ifadesidir. Necip Bilge arkadaşımı
zın teklifinin nazarı itibara alınmamasının mu
vafık olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Remzi Oğuz Arık. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu tarihî gün münasebetiyle 
bu madde üzerinde ben de birkaç söz söylemek 
istiyorum. Halk Partisinin elindeki gayrimen-
kullerin tekrar millete, Devlete geçmesi dolayı-
siyle bilhassa 7 nci madde bâzı şeyleri öne sür
mektedir. Yeni imkânlardan millet olarak, 
Devlet olarak nasıl faydalanabileceğini göster
mektedir. 

Efendim, bu bilhassa tüzel kişiler tâbiri en
teresandır. Ele geçecek olan gayrimenkulleri 
bu madde tüzel kişiler emrine vermeyi düşün
mektedir. Madde hukukçu arkadaşlarımızın him
meti ile ortadan kalkar mı, kalkmaz mı bilmiyo
rum. Fakat kalkmadığı takdirde, (çünkü hu
kukçulara nasıl karşı gelinebileceği ayrı bir mev
zudur) kalkmadığı zaman şu sahada durmak iyi 
olacaktır kanaatindeyim. 

Bir kere buradaki tüzel kişilerden kast, - bil
hassa o devri nazarı dikkate aldığımız zaman -
sarih olarak düşünecek olursak Muallimler Bir
liği ve Türkocaklarmın kasdedildiği kendiliğin
den anlaşılıyor. Muallimler Birliğinin bilhassa 
o devirde hakikaten ne kadar faydalı olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Hamdullah Suphi bey dün 
burada ak saçlariyle hâlâ bir muallim olduğunu 
söylediği zaman insan gözünün yaşını tutamı
yor. Hakikaten böyle bir meslek derneğinin eli-
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j ne tekrar bu gayrimenkullerin istifadesini terk-
j etmek çok iyi olacaktır. 

Yalnız şurası vardır ki, biz o Muallimler Bir
liğinin vaktiyle elinde buna benzer birtakım bi
naları bulunduğu için değil; çünkü bu betbaht 
müesseseler o zaman da doğrudan doğruya med
resede idi ve biliyorsunuz Sultanahmet'teki o 
fakir yerinde idi. Bu itibarla onların elinde 
büyük bir gayrimenkulun bulunduğunu düşü
nerek bunu iade etmek değil, bugünkü tarihî 

i imkândan, bugünkü rejim değişikliğinden isti
fade ederek bir muallimler sarayının üzerinde 
durmak suretiyle eline geçen fırsatı o şekilde 
kullanabilir ki, bunun Türk münevver vicdanın
da bırakacağı yüksek tesirden zannediyorum ki, 

I ne Yüksek Heyetiniz, ne de bütün bir nesil 
I müstağni kalamaz. 

Türkocaklarına gelince; Hamdullah Suphi 
Bey gibi bir hatibi dinlemeden de yaşı 40 ı ge
çenler çok iyi bilirler ki, Türkocakları feyiz da
ğıtan bir müessesedir. Hangimiz oradan ilk 
.şuuru almadık? Bilhassa Çanakkale ve Galıçya'-
da, Balkanlar'da, Kanal'da, Kafkasya'da canını 
veren büyük, kahraman evlâtlarımız oradan 
aklıkları feyizlerle bu yola dökülmediler mi? 
Büyük Milletimizin sırat köprüsü olan Anado
lu'nun Kurtuluş Savaşı nesilleri, oradan feyiz 
almadılar mı? Bunların hepsi o büyük ışıktan 
feyiz aldılar, buna hiç şüphe yoktur. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, müsaade 
ederseniz bir noktayı belirtmek istiyorum. Bi
zim imparatorluk devrine ait Türkocakları hâtı-
ralai'imızdadır. Fakat 1931 deki vaziyet hak
kında da bugün bâzı şeyler bilmekteyiz. Bütün 
kongrelerin zabıtlarını dikkatle okudum. Türk
ocakları, bir ocaklı şuuru göstermek bakımın
dan; 1931 de kaza ve kaderin her hangi bir oku 
ile ortadan kalkmasaydı, borçlu olarak ortadan 
kalkacaktı. 290 bin lira. yalnız Ankara'daki mer
kez binasının borcunu ödiyememek durumuna 
düşmüştü. 2 - 3 ay, bazan 6 - 7 ay elektrik para-

I sini verememekte idi. Bilhassa hademeler para 
alamadığı için hakikaten bizatihi muattal bir 

| lıalde idi. Bir feyiz ocağı olarak tanıdığımız bu 
müessese niçin bu hale gelmişti? iki sebepten: 

I Bir defa sarih olarak, içinde çalışanlar eski ka
naatlerini kaybetmişlerdi. Kongre zabıtlarını 

I lotkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, (meselâ 
I 1926 zabıtları bu münasebetle söylenebilir.) 
! Hamdullah Suphi Bey birçok arkadaşlarının bil-
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hassa şikâyet mevzuu olan hiçbir iş yapılmama
sına karşılık verirken «ne yapayım, diyor, beş ki
şi çalışabiliyor. 32 000 kişiye mukabil beş kişi 
çalışıyor!» Bu ne korkunç meseledir! Bu mev
cut eski müessesenin nasıl bir vaziyette bulun
duğunu göstermeye kâfidir. Diğer taraftan bu
nu tabiî bulmak ieabeder. Kozmopolit Osmanlı 
İmparatorluğu içinde kimsesiz kalan Türk so
yunun kendisine açtığı kulübün hakikaten o za
man mânası vardır. Şu kavnin «Teali Cemiyeti», 
bu kavmin «Teali Cemiyeti» ni bağrında yaşatan 
bu imparatorlukta, Türk soyundan olanların da 
ayrı klubünü bulmak, tabiî hakkaniyet ve ada
lete uygundu. Ama millet anlayışı 1931 de çok 
değişti. Yalnız Türk soyunda gelenler değil; ira
desi, zekâsı ile kültürünüzü benimsiyenlerde 
Türk sayılmıştır. Bu itibarla, ocakların fonc-
tiunu kalmamıştır denebilir. 1931 senesine ka
dar nihayet kendisini tutabilmiştir. Anadolu 
Kurtuluş Savaşını yaratan yiğitler nesli, mesele-
leyi kökünden halletmiştir. İmparatorlukta, bü
tün a başka ve ırkçı kulüplerin karşısında «Tür
küm» demek bir medeni cesaret ve bir tarihî 
hizmetti. Halbuki, Anadolu Kurtuluş savaşları
nın ateşten gömleğini giyen nesil, bütün vatanı, 
bütün milleti Türküm, Türküm diyen ve Türk 
kalanın eline ve emrine vermiştir. 

Bu büyük fark başka sahalarda da var. Me
selâ, muhterem Hamdullah Bey dün bize dedi ki 
(Türkocakları sizin tasavvur edemiyeceğiniz 
inkılâp hamlelerinin filizlerini verdiler. Meselâ 
kadının ilk defa orada cemiyete girdiğini gör
dük. Doğru., doğru.! Fakat, o ilk hanım, Halide 
han-m, ne kadar yapayalnız ve ne kadar zorlu
ğa uğramış bir simadir. Halbuki bugün, Ana
dolu'nun en ücra köşelerinde bile refikasını 
yanına alan Türk insanı binler ve binlerle sayı
labilir. Attığımız hatveyi, kadın bahsinde, ge
çen harbler dolay" siyle şurada burada çalıştır
dığımız kadınlar olarak değil, doğrudan doğru
ya millî tekâmülümüzün bize te.kin ettiği bir 
mesele olarak halletmiş bulunuyoruz. 

Sonra sayın üstat bize, (sizlere orada Garp 
müziğini dinlettik!) buyurdular. O zamanki, 
manzara aynen gözümüzün önüne geliyor: Er-
kâmbarb Binbaşısı Remzi Beyin iki yavrusu; 
^Necdet ve hemşiresi Feriha! İkisi de hakikaten 
Garp musikisini çaldığı zaman hepimiz mest 
olurduk.. Bugün Garp musikisi yalnız radyolar
da değil, hemen hemen bütün mektep ve konser
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vatuvar âleminde, bütün Âvrüpada takdiri ceİ-
b.edecek kadar öğrenmiş ve yapmakta bulunmuş 
nesiller eline geçmiştir. 

Diğer taraftan arkadaşlar, o gün hayretle 
dinlediğimiz Osman Pehlivan'ı bugün düzüne-
leı»le radyoda dinlemekteyiz. Ve yeni Osman 
Pehlivanlar bize halk türküsünün harikalarını 
tattırmaktadır. Türk Devleti bugün dünyaya 
örnek olacak kadar güzel kütüphaneye malik
tir. Bizim tarihimizin hâtıralarını burada mu
hafaza etmekteyiz. Bize dediler ki, ecdadın hâ
tırası olan güzel sanat eserlerini de koruyorduk. 

Arkadaşlar, bize biraz heves mahsulü görü
nen bu masum ve güzel koruma işine karşı Türk 
Devletinin elinde en aşağı 60 tane müze vardır. 
Bu müzeler Türk tarihini ve ecdat hâtıralarını 
limin insanlığın önüne, birinci sınıf kolleksiyon-
lar halinde serpmektedir. Görüyor musuuz? Dün 
bir vazifesi olan hakikaten hareket noktası bir 
şimşek gibi hepimize ışık olan bu mlhterem 
ve muhteşem kulüpler; 1931 den sonra artık 
hikmeti vücudunu elbette keybedecekti. Bugün 
böyle bir kulübün varlığına hayretle bâkmıya-
cak kim vardır î 

BAŞKAN — Lütfen maddç hakkındaki tek
liflerinizi söyleyiniz. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Devamla) — Madde
ye geçebilmem için muhterem vicdanlarınıza bu 
noktaları sarahaten arzetmekliğim lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün, Türk Mil
letinin muhtaç olduğu meslekî teşekkülleri (ki, 
demokrasimizin, matbuattan sonra, 6 ncı kuv
vetini teşkil eder; dün eli kolu bağlanan bu 
kuvvet) bugün, 14 Mayısın büyük feyziyle eli, 
kolu çözülmüş hayata fışkırmış bulunmakta
dır. Bu meslekî teşekküller yalnız amele için 
değil, yalnız çiftçi için değil, fakat meslekle
rin en yaratıcısı olan muallimlerimiz için de 
ortaya atılmıştır. 

Bütün aydınların böyle bir meslek teşekkü
lünün kulübünden faydalanması mümkündür, 
ve hayatîdir. 

Bu meslekî kulüplerin dışında Devletin 
üzerine aldığı bir yığın vazife vardır ki, haki
katen, bu kulüplerin üzerlerine almaları da, 
yapmaları da lüzumsuz, imkânsızdır. Bu iti
barladır ki, arkadaşlarım, geriye bâzı şeyler 
kalmıştır, O da şunlardır : Bugün halk eğiti
mi dediğimiz büyük, ana kitleyi hedef tutan 
teşkilâtımız yoktur. Dikkat ediniz, bizim bü-
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tün betbaht lığımız büyük kitle ile bir uçurum- | 
la ayrılmamızdan ileri gelmiştir. Bu uçurum, 
yalnız Anadolu Kurtuluş Harbinde ve bir de 
14 Mayısta ortadan kalkmıştır. Bu birleşme
nin hangi hârikaları yarattığını sizler pekâlâ 
bilirsiniz. Bu itibarla, aziz arkadaşlarım; ana 
kitleyi o hale getirmek mecburiyetindeyiz ki, 
onlarla aydınların ve bugünkü hayatın uçurum 
dolsun. Ancak, bizim kaydettiğimiz halkı ye-
tirtirme dâvası, Halkevlerinin köycülüğünden 
çok ayrıdır. Bir kültür kulübü olarak medeni
yet tarihimize geçecek olan bu müesseseler, 
sonradan tamamiyle iş göremez olmuşlardır. 
Bunun içindir ki, vaktiyle Halkevlerinin yap
tığı düğünler, meşhur kuzu yemeler, eğlence 
kabilinden gösteriler gibi çalışacak bir kurulu 
düşünmüyoruz. 

Dün Halk Partisinin Genel Başkanı, lütfen . 
bu realiteyi düşünselerdi, « Ticanilerin varlığı, 
bu evlere olan ihtiyacı hâlâ gösteriyor.» diye 
konuşmazlardı. Geçende kabul edilen Atatürk'ü 
Koruma Kanunu ile bu Ticani hareketi gösteri
yor ki Halkevleri vazifelerini yapamamışlardır 
ve onları da gerçekten kapatmamak mecburiye
tindeyiz. Arkadaş1 ar nasıl ki bizim muhterem 
kulübümüz Türkocokları İmparatorluk devrinin I 
bir icabı idise, hâtırası ise ve bugünkü hayata I 
cevap veremezse; halkevleri ve halkodaları da 
totaliter, tek bir partinin düşüncesine, emeline 
uygun olarak kurulmuş, o partinin nimetini teda-
bilmiştir. (Alkışlar) Bu itibarla bu varlığı, bu 
teşekkülü kabul ve muhafaza edemezdik. Zaten 
birçok muhterem arkadaşın demin beyan ettiği 
gibi, burası işlemez hale gelmişti, arkadaşlar. 
Bir takım cicili bicili hediyecikler, kalemler, 
kininler alarak köylerin, tıpkı Afrika zencilerini 
aldatır gibi, aldatmak istemenin bizim temenni
mizle alâkası yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Sevgili arkadaşlarım, Türk köylüsüne verme
ye borçlu olduğumuz nimetler, büyük hizmetler 
bu mudur? Elbette bu değildir. 

Arkadaşlarım, ben halk eğitimi üzerinde dur
duğum zaman, ne öteki kulübümüz, ne de Halk
evleri ve Halkodaları misalleri gözlerimin önün
de canlanıyor. 

Arkadaşlarım, gözlerimin önünde canlanan 
başka bir misal var: Birleşmiş Milletler misali! 
Birleşmiş Milletler eski Cemiyeti Akvamın mil- I 
leti inkâr eden, inkâr ettiği için kendisi de mah-
volan eski Cemiyeti Akvamdan ayrı olarak şu | 
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hakikati kabul etmektedir: Milletlerarası hayat 
o'abilmek için milletlerin bulunması lâzımdır, 
demektedir. İşte bundan dolayıdır ki Türklerin 
bugünkü haleti ruhiyesi, milliyetçi Türkiye'nin 
anlayışı ile hakikaten Birleşmiş Milletler anla
tabilmektedir. İşte Birleşmiş Milletler bugün 
halk eğitimi bahsinde en büyük teşebbüslerinden 
birisini yapmaktadır. Bizim Paris'teki arkadaş
larımız dönmüş bulunuyorlar. Ellerinde koca
man vesikalar var. Bundan anlıyoruz ki; Yakın 
Doğu'da Birleşmiş Milletler halk eğitimi mer
kezi kuracaklardır. Bizim tecrübelerimiz bir za
manlar müstemlekemiz olan aziz komşularımız
dan çok farklıdır. Onları yetiştirmiş olmaklığı-
mızı bir tarafa bırakın, fakat bizim seyyar kü
tüphanelerimiz, Halkevlerimiz ve köy enstitüle
rimiz tecrübe sahibi olduğumuzun en büyük de
lilidir. Halk eğitimi merkezleri düşünüldüğü za
man bu meseleyi ele almak lâzımgelir. 

Millî Eğitim Bakanlığının gayet güzel bir te
şebbüsünü haber almış bulunuyorum. Halk eği
timi ve kimsesiz çocuklar için bir umum müdür
lük kurulması düşünülüyormuş. Terbiyei Bede
niye Umum Müdürlüğünün, memleketin sırtın
dan boş yere milyonlar lıarcıyan bu müessese
nin bir tek ispor sahasında bile muvaffak olma
dığını düşünerek bunun yerine bu şekilde bir 
umum müdürlüğün kurulma siyi e birtakım malî 
müşkülâtı yenebiliriz. Ki buna milletlerarası teş
kilât da şüphesiz yardım edebilir. 

Yedinci maddenin icabettirdiği gayrimenkul-
leri bu teşekkülün emrine verirsek Birleşmiş 
Milletler daha kuvvetle yardıma, koşacak, halka 
ve çocuklara kollarını açacaktır. 

Arkadaşlarım, iki dakikanızı daha rica edece
ğim. Tahayyül ve emrinize terkettiğim bu gü
zel teşebbüsün bir başka cephesi de şu tatil za
manında köpeklerle beraber sokağın çamuru ve 
toprağı içinde haşır neşir olan Türk çocukları
nın terbiyesine ve korunmasına ayrılması ola
caktır. Şurada bir Gazi Lisesi vardır. Onun ar
kasında terkedilmiş bir hamam bulunmaktadır. 
Meslekim dolayısiyle bir kere alâkadar olmuş 
idim. Orayı açtığım zaman 14 tane kimsesiz 
çocuğun, dünyanın hiçbir yerinde rastlanamı-
yacak bir şenaatla, kimsesiz olarak orada sü
ründüğünü gördüm. Yanımdaki mektep müdü
rü gördü? İnsan gözlerinin yaşını tutamıyor. 
Bütün Ankara'nın, iyi belediye reisine rağmen, 
iyi belediye heyetine rağmen sokaklarını gezi-

— 688 — 



B : 110 7 .8 
niz. Bu başşehrin, bu milyarlara ma1 olan baş
şehrin çocukları tatilde nerededir? Köpekler 
nerede ise onlar da oradadır. Çamur, toprak ve 
pislik içindedirler. Bu çocuklar ki yurdumuzu 
yarın bunlara vereceğiz; bu azgın, bedbaht, ya
rı Yahşi, kendini kaybetmiş insanları tekrar 
mektebe nasıl ısmdırabileceğiz ? O halde bâzı 
milletlerde olduğu gibi bizim Türkiye'mizde de, 
14 Mayısın feyzinden istifade eden Türkiye 'miz-
de de, rica ediyorum, böyle bir müessesenin ku
rulmasının tam zamanıdır. 

Aziz arkadaşlarım, dünden beri hukuk ve 
politika o kadar güzel konuştu ki, nesiller bu
nu unutamıyacak. Müsaade ediniz de biraz da 
terbiye sanatı ve sosyoloji konuşsun. Bu geri 
alınan gâyrimenkuller ne olacak, kimse üstün-
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do durmadı. Bu geri alma dolayısiyle, siyasi de
dikodular sizleri rahatsız edebilir. Fakat bizim 
ele alacağımız bu gibi teşebbüslerle tarih bize 
lanet etmiyecek, her halde minnetle anacaktır. 

Bu madde hakkında bir önerge veriyorum. 
Kabulünü rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yedinci madde hakkında Ana
yasa Komisyonu adına Muammer Alakant ar
kadaşımız konuşacaktır. 

Yine bu madde hakkında Emrullah Nutku, 
Sıtkı Yırcalı, Hamdullah Suphi Tanrıöver söz 
almışlardır. Vaktin ademi müsaadesine binaen 
yarınki 8 Ağustos Çarşamba günü saat 15 t e 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 21,10 

^ • • i 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORU 

1. — Trabzon MilletveMli Müstafi Res-'c Ta-
rakçtoğlu'nun, yayla ve mera ihtilîflanvAii ber
taraf edilmesi için ne düşünüldüğüne dai>' soru
suna Tarım Bakanı Nedim ökmen'in yazd\ ce
vabı (6/412) 

16 . VII . V.):,l 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yayla ve mera ihtilâflarının bertarai. cdilme-
leri hakkında öğrenmek istediğim ilişik sual ce
vabının yazılı olarak Tarim Bakanlığı larafifi
dan •< • rilmesi için gerekli muamelenin yapılması
na müsaadelerini rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Reşit Tarakçıoğlu 

Yurdumuzun her tarafında ve bilhassa Trab
zon ve Gümüşane illerinde yayla ve mera müna
zaaları müzmin bir hale geldiği görülerek ge
çen sekizinci devrede bu hale bir çare bulmak eme-
liyle tarafımdan bir kanun teklif edilmiş idi. 
Bu teklif komisyonlarda şekil değiştire değiştire 
nihayet (Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçici 
maddeler eklenmesine dair olan) 5618 sayılı ve 

22 . I I I . 1950 tarihli Kanuna ek olarak konmuş 
olan 3, 4, 5, 6 maddelerle geçici üçüncü madde 
altında hükümler konulmuştur. 

Şu kadar ki, ek üçüncü madde hükmünce bu 
hükümler ancak (Toprak Kanununun uygulan
dığı yerlerde) icra sahasma geçebileceklerdir. 
Halbuki bâzı yerlerde ve ezcümle Trabzon İlinde 
halka dağıtılacak arazi bulunmadığından bu ka
nun o vilâyette ya hiç tatbik edilmiyecek veya 
oraya pek uzun yıllardan sonra nöbet gelecektir. 
Trabzon İli sınırları içindeki köylüler arasında 
yayla ve mera ihtilâfları mevcut olduğu gibi 
Vakfkebir, Akçaabat, Sürmene, Of ilçeleri halk
ları ile Gümüşane İlinin Torol İlce ve Yağmur-
dere Bucak halkları arasında çok defa silâhlı çar
pışmalara müncer olmuş olan yayla ve mera dâ
vaları vardır. O havali halklarını daimî bir hu
zursuzluk içinde bulundurmakta olan bu mesele
leri bertaraf etmek maksadiyle Kış bastırmadan 
önce Tarım Bakanlığı tarafından oralara Top
rak Komisyonu gönderip kanunun tatbikatına 
başlamak suretiyle vatandaşlara emniyet ve hu
zur vermek hususunda ne düşünülmektedir. 

Trabzon Milletvekili 
Kesit Tarakçıoğlu 
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T. C. [ 

Tarım Bakanlığı 6 Ağustos 1951 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 2/1352, 40196 

T. B. M. Meclisi Başkanlık Makamına 
C: Kanunlar Müdürlüğü 19 . VII . 1951 gün 

ve 6/412 - 2257/4891 sayıya : 
Yayla ve mera ihtilâflarının bertaraf edilme

si için ne düşünüldüğüne dair Trabzon Millet
vekili Mustafa Reşit Tarakçıoğlu tarafından veri
len yazılı soru önergesi tetkik olunmuş, bu hu
susta hazırlanan not ilişik olarak takdim edilmiş
tir. Arzederim. 

Tarım Bakanı | 
N. Ökmen 

Trabzon Milletvekili Mustafa Re§it Tarakçıoğ
lu 'nun yazılı sorusu hakkındaki not 

Tralbzon Milletvekili Reşit Tarakçıoğlu tara
fından (Trabzon ili sınırları içindeki köylüler | 
»rasmda ve Vakfıkebir, Akçaabat, Sürmene, Of I 
ilçeleri halkı ile Gümüşane ilinin Torul ilçesi ve 
Yağmurdere Bucağı halkı arasındaki yayla ve 
ve mera ihtilâflarını ve bu yüzden doğan huzur
suzluğu 'bertaraf etmek üzere kış bastırmadan ev
vel Tarım Bakanlığınca oralara toprak komisyo
nu gönderilip 5618 sayılı Kanunun ek 3 - 6 
maddeleri tatlbikatma başlaması hususunda ne 
düşünüldüğüne) dair sorulan ve yazılı olarak ce
vaplandırılması istenen sorunun cevabı aşağıda 
arzolunmuştur. 

'Türkiye hayvancılığının başlıca meselelerin
den birisinin memleketteki mera, yayla ve kış
lak ihtilâflarının tasfiyesi ve köy, kasaba ve şe
hirlerimize yeter genişlikte orta malı mera tah
sisi olduğunda şüphe yoktur. Nitekim malûm 
olduğu üzere çiftçiye topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler ve geçici | 
maddeler eklenmesine dair olan 5618 sayılı Ka- | 
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nunun ek 3 - 6. maddelerinde 4753 sayılı Kanu
nun uygulandığı bölgelerde köy, kasaiba ve şe
hirlerin zirai ve ekonomik şartları ile hayvan 
varlıkları ve bu yönden gelecekteki gelişmeleri 
göz önünde tutularak mera ve yaylak ihtiyaçları
nın norma göre hesaplanacağı ve ihtiyaç için
de bulunduğu anlaşılan yerler halkının müşterek 
istifadesine Tarım Bakanlığının emrine geçen 
veya kamulaştırılan topraklardan lüzumu kada
rının mera ve yaylak olarak tahsis olunabileceği 
ve teamül gereğince müştereken istifade edilen 
mera ve yaylaklarda da aynı muamelelerin tat
bik edileceği yazılıdır. Ancak bir bölgede 4753 
sayılı Kanun hükümlerinin tatbiki hususunun 
bilhassa bütçe ve kadro imkânlarına; o bölgenin 
çiftçiyi topraklandırma bakımından olan ehem
miyet ve ihtiyaç sırasına, tatbik program ve 
plânı esaslarına zaruri olarak tâbi bulunacağın
da şüphe yoktur. Esasen 5618 sayılı Kanunun 
geçici üçüncü maddesinde de kanunun uygulan
ma sırası gelmemiş olan yerlerde köy, kasaba 
ve şehir halkının teessüs etmiş teamüllere göre 
mera ve yaylaklardan eskisi gibi istifadeye de
vam edecekleri kaydolunmuştur. Bütçe ve kad
ro imkânsızlık)]arı ve daha ön sıralarda daha 
ehemmiyetli bölgeler bulunması dölayısiyle Ba
kanlığım bu yıl Trabzon ve Gümüşane illerinde 
4753 sayılı Kanun hükümlerinin tatbikini ve 
buralara toprak komisyonları gönderilmesini 
mümkün görmemektedir. Diğer taraftan bu il
lerdeki mülki hudut ihtilâfları tamamiyle halle
dilmemiş bulunduğundan bu halin mera ve yay
lakların tahdit ve tahsisi işini güçleştireceği de 
muhakkaktır. 1952 yılında her iki ilde kanun 
hükümlerinin tatlbi'kını mümkün kılmak üzere 
toprak komisyonları teşkiline âzami gayret sar-
folunacaktır. Bu illerdeki henüz tâyin edilme
miş, köy, kasaba ve şehir sınırlarının köy ve 
iller idaresi kanunlarına göne bir an evvel tah
dit ve tesbiti hususunda ilgili valiliklere gerekli 
tebligat da yapılmıştır. 

. . < . . . . 

T, B. M. M. Basımevi 


