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1. — Cemiyetler Kanununun 4919 sayılı 

Kanunla değiştirilen 33 ncü ve 35 nci mad
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lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/325) 518:528 
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Andlaşmasmın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/356) ' 528:529,531,535,537:540 

4. — Türkiye - İsveç Ödeme Anlaşma
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ildeki camilerin tamiri için 1951 yılında 
verilmiş olan para miktarına* ve tamire 
muhtaç daha kaç cami bulunduğuna dair 
sorusuna Başbakan Adnan Menderes'in 
yazılı, cevabı (6/599) 535:536 

- * • * » 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Ba
kanı Fuad Köprülü'nün Yunanistan'a yapacak
ları ziyaret münasebetiyle dönüşlerine kadar Baş
bakanlığa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ek
rem Hayri Üstündağ'm, Dışişleri Bakanlığına 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Samet Ağa-
oğlu'nun ve İçişleri Bakanlığına da Maliye Ba
kanı Hasan Polatkan'm vekillik edeceklerine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. 

Emekli Sandığı Kanununun 64 ve 69 ncu 
maddelerinin yorumlanması hakkındaki Başba
kanlık tezkeresinin bakanlıklarla karşılıklı ko
misyonlardan birer üye alınmak suretiyle kuru
lacak geçici komisyona havalesi kabul edildi. 

Balıkesir Milletvekili Ali Fehri İşeri 'nin, 
Gelir Yergisi tahsilatının miktarına, Kazanç ve 
Gelir vergilerinden elde edilen tahsilat farkına 
ve Esnaf, Muamele ve Gelir vergileri kanunla
rının tadil ve ıslahı için ne düşünüldüğüne; 

Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun, 
İstanbul Salıpazarı'nda liman tesisinin düşünü
lüp düşünülmediğine ve Küçükçekmece'de yük 
limanı inşaatının etüd edilip edilmediğine; 

Balıkesir Milletvekili Ali Fehri İşeri'nin, 
Sirkeci - Küçükçekmece - Soğuksu, Haydarpaşa -
Pendik arası banliyö trenlerinin bugünkü şart
lar altında idareye temin ettiği kâr miktarına 
vo zarar ediyorsa sebeplerine dair soruları soru 
sahipleri hazır bulunmadığından gelecek Birle
şime; ve 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, arazi
si kaymakta bulunan Pütürge İlcesine bağlı Şi-
mil köyünün mâruz bulunduğu tehlikeye karşı 
ne gibi tedbirler alındığına dair sorusu da Ba
kanın işftemesi üzerine 2 Mayıs 1952 Cuma gün

kü Birleşime bırakıldı. 
Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, ara-, 

zisi dağlık, sarp ve verimsiz olan Malatya'nın 
Pütürge, Akçadağ, Arapkir, Hekimhan ve Da
rende ilçeleri halkının geçim şartlarını düzelt
mek ve yaşayış seviye! erin,i yükseltmek hususun
da ne düşünüldüğüne dair sorusuna Başbakan 
adına Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete 
cevap verdi. 

Trabzon Milletvekili Cahid Zamaııgil'in, ya
bancı şirketlerin alabilecekleri kredi miktarını 
tahdit eden Bakanlar Kurulu Harar ı hakkındaki 
sorusuna Maliye Bakanı_ Hasan Polatkan cevap 
verdi. 

İstanbul Milletvekili İhsan Altınel ve Ağrı 
Milletvekili Celâl Yardımcı'nm İş Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 5518 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrasının, 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin reddine 
dair olan Bütçe Komisyonu raporu kabul "olundu. 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâbis 
hakkında önceden verilen 316 sayılı karara kar
gı yapılan itirazın reddine, ve 

Develi İlçesi eski dâva ^ vekillerinden Şükrü 
Nayman hakkında evvelce alman 3020 saylı ka-

. rara kargı yapılan, itirazın da kabulüne dair olan. 
Dilekçe Komisyonu raporları kabul edildi. 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanunla; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair Kanuna ek Kanunun ikinci 
görüşmeleri yapılarak her iki Kanunun tümü 
kabul olundu. 

Köy Enstitüleri Kanununun 5 nci maddesi-
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ilin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir. mad
de '.eklenmesine dair olan Kanunun birinci görü
şülmesi bitirildi. 

Kan gütme sebebiyle adam öldürme veya bu
na teşebbüs eden failler ve bunların yakın ve 
uzak kısımları hakkında tatbik olunacak muame
leye dair olan Kanunun ilgası hakkındaki kanun 
teklifinin, tümü üzerinde bir müddet görüşüldü. 

28 Nisan 1952 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Manisa Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Muhlis Tümay' İbrahim Kirazoğlu 
K â t i p • • _ • ' . 

Tokad Milletvekili 
Muzaffer Onat 

Sorular 
Sözlü sorular 

Tokad Milletvekili Zihni Betil'in, Yargıtay-
da teşkili kararlaştırılan iki hukuk dairesinin . 
kurulmasının bugüne kadar gecikmesi sebebinin 
açıklanmasına dair sözlü soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/639) 

Malatya Milletvekili Hikmet Fırat'ın, Ma-
raş İlindeki Mizmili bataklığının kurutulması 
için şimdiye kadar bir teşebbüs ve talep olup ol
madığına, ihtiyar olunacak masrafla elde edile
cek arazi miktar ve değerinin ne kadar tahmin 
olunduğuna ve bu işin Hüldimetçe yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusu, 
Bayındırlık ve Tarım Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/644) 

Yazılı sorular 
Mardin Milletvekili Cevdet Öztürk'ün, Mar

din - Cizre yolunun hangi tarihte Devlet yolları 
arasına alındığına ve ne zaman bitirileceğine, 
Mardin - Savur - Midyat yolu için bugüne kadar 
ayrılmış olan ödeneklere ve sarfedil.cn para ile 
kaç kilometrelik yol yapıldığına ve bu yol üzerin
de suiistimalleri görülen memurlar hakkında bir 
ihbar vâki olup olmadığına dair yazılı soru öner

gesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/640) 

Zonguldak Milletvekili Fehmi AçıksÖz'ün, 
Safranbolu'daki kışlaların verem hastanesi olarak 
kullanılması için bir teşebbüse geçilip geçilmedi-
ğine dair yazılı soru önergesi, Millî Savunma, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/645) , 

Kocaeli Milletvekili Ekrem Alican 'm, köy su iş
leriyle il ve köy yollarına yardım için 1951 - 1952 
yılları bütçelerine konulan tahsisatın hangi esas
lara göre taksim edildiğine, yapılan yardımlarla 
nerelere su getirildiğine, Adapazar 'ı ile Karasu 
arasında Sakarya Nehri üzerinde inşa edilecek 
köprü inşaatına, Mudurnu Çayı ve Dinsiz Suyu 
mecralarının ıslahı için ne gibi tedbirler alındı
ğına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakan-

• lığına gönderilmiştir. (6/646) 
Malatya Milletvekili Mehmet [Kartal'ın, halen 

Dicle Ceza evinde mevkuf bulunan ömeroğlu Sait 
Akçay'm, tevkifi sebebine ve bu hususta cereyan 
eden muamele neticesinin açıklanmasına dair ya
zılı soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderil
miştir. (6/647) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

1. — Ankara Üniversitesi 1948 yılı Kesinhe-
sap Kanunu tasarısı (1/379) (Sayıştay Komis
yonuna) ; ' 

.2 . .— Hemşirelik kanunu tasarısı (1/380) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım" ve Bütçe komisyon
larına) ; 

3. —' Milletlerarası Çalışma Bürosu ile Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında İstanbul'da 
Yakın ve Ortadoğu İş Gücü faaliyet merkezi 
kurulması için Cenevre'de imzalanan Anlaşmanın 

onanması hakkında kanun tasarısı (1/381) (Dış
işleri ve Çalışma komisyonlarına); 

4. •— Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teş
kilât ve Memurin Kanununa ek kanun tasarısı 
(1/382) (Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nuna) ; 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletmesi Kuruluş Kanunu tasarısı 
(1/383) (Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komisyon
larına) ; 

6. —- Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 156 ncı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa-
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rısı (1/384) (Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye 
ve Bütçe komisyonlarına); 

Teklifler 
•7. — Bilecik Milletvekili Talât Oran'ın. Tür

kiye'de mevcut bütün sağlık müesseselerinin tev
hit edilerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
tarafından idare edilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/376) (Sağlık ve Sosyal Yardım, İçişleri ve 
Bütçe komisyonlarına); 

8. — İdareci Üyeler Kurulunun, Büyü Millet 
Meclisi 1952 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında, kanun teklif i (2/377) (Bütçe Komisyo
nuna) ; 

9. — Sivas Milletvekili Nâzım Ağacıkoğlu ve 
iki arkadaşının, Eczacılar ve Eczaneler hakkında 
kanun teklifi {2/378) (Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonlarına) 

Tezkereler 
10. — Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'm 

milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/310) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan. Kar
ma Komisyona) > 

11. —-Zonguldak Milletvekili Hüseyin Ba
lık'm milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/311) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona). 

Raporlar 
12.,— Bütçe gelir fazlalarından 1944 yılı so

nunda mevcut 144 440 000 liranın olağanüstü 
ödenek karşılıklarından doğan borçlarla mahsu
buna dair kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/235) (Gündeme) 

13. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656-sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında bâzı değişiklikler yapılmasına dair 
olan 5006 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları (1/236) 
(Gündeme) 

14. — İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hak
kındaki 5509 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair ve kanuna bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifleri ve 
Bütçe Komisyonu raporu (2/125, 347, 351) 

< (Gündeme) 
15. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek 

para mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/345) (Gündeme) 

16. —• Posta Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü Teşkilât, Vezife ve Memurlarına 
ait 4454 sayılı Kanunun 51 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/349) (Gündeme). 

)>&<{ 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN —- Başkaııvekili Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğht (Kayseri), Ömer Mart (Çanakkale) 

* * * » 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
açıyorum. 

Çokluğumuz vardır, Birleşimi 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Ömer Rıza DoğruVun 
öldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi (3/306) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Konya Milletvekili Ömer Hıza Doğrul'ün 
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13 . I I I . 1952 tarihinde Cerrahpaşa Hastanesinde 
vefat ettiği, İstanbul Valiliğinin iş 'arma atfen 
İçişleri Bakanlığından alman 10 . I V . 1952 tarih 
ve 23302/64/4407 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 

Teessürle arzederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

BAŞKAN-—Bilginize sunuyorum. Heyeti Ce-
lilenizi hatırasına hürmeten bir dakika ayakta 
sükût vakf asine davet ediyorum. 

(Bir dakika ayakta sükût edildi). 

BAŞKAN — Vakit olmuştur. Gündeme geçi
yoruz. . 

2. — Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpcak-
m, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığa Kanu
nuna ek kanun teklifinin geri verilmesine dair 
önergesi (4/247, 2/288) 

Sayın Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka

nununa ek olarak yaptığım kanun teklifinin geri 

1952 0 : 1 
verilmesini rica ederim; 

Derin saygılarımla. 
" , ' . . ' . . ' - 24. I V . 1952 

Zonguldak Milletvekili 
Cemal Kıpçak 

BAŞKAN — Bilginize sunularak geri veril
miştir. 

Efendini, gündemdeki kanun tasarı ve tek
liflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülmesi 
hakkında bir teklif vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemdeki kanun tekliflerinin 

sorulardan evvel görüşülmesini arz ve teklif eyle
rim. 

Aydm Milletvekili 
Şevki Hasırcı 

BAŞKAN — Kanun teklif ve tasarılarının 
sözlü sorulardan evvel görüşülmesine mütedair 
bulunan önergeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarı ve. tekliflerinin görüşül m esilıe 
gecivoruz. 

5. __ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cemiyetler Kanununun 4919 sayılı 
Kamınla değiştirilen. 33 ncü ve 35 nci mad
delerinin tadiline ve muvakkat maddenin (B) fık^ 
rasının kaldırılmasına dair kanun tasarısiyle To-
kad Milletvekili Ahmet Gürhan'ın, Cemiyetler 
Kanununun muvakkat maddesinin değiştirilmesi 
hakkında, kanun teklifi ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/231, 2/140) 

BAŞKAN — Efendim, bundan evvelki Birle
şimlerde bu tasarı üzerinde görüşülmeye başlan
mıştı. Şimdi söz sırası Hamdi Orhon arkadaşımı-
zındır. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) —Muhterem ar
kadaşlar, Cemiyetler Kanununun bâzı madde
lerinin tadilâtını ihtiva eden tekliflerin müzake
resine başlamıştık. Bendeniz görüşümü Yüksek 
Meclise arzetmiştim. Bu arada bâzı arkadaşları
mız konuştu. Nihayet Samet Bey arkadaşımız 
bâzı noktalar üzerinde tahmin ederim kî, kendi 
görüşünü veya Hükümetin görüşünü beyan et
mişlerdir. Neticede Adalet Bakanının huzuru ile 
işin tekrar müzakeresi bugüne bırakılmıştır. Ben
deniz noktai nazarımı o zaman tafsilen arzetmiş 

bulunuyor idim. Yalnız üzerinden epey günleı:' 
geçtiği için hatıralarımızı tazelemek için kısaca 
işi tekrar hulâsa etmekte fayda olduğu kanaatin
deyim. 

Tetkika arzolunan tasarı muayyen hususları 
ihtiva etmektedir. Bunlardan birisi bâza cemiyet
lerin kurulması kanunen memnu olduğu için bun
ları, kuruluşları halinde kuranlar hakkında yapı
lacak kanuni takibatta bunları feshedebilmeleri 
için mahkemelere yetki veren birinci kısımdır. 
Ben o zaman bunlar, Cemiyetler Kanununun 
10, 11, 12, 13 ve 14 ncü maddelerinde zikrolunan 
cemiyetlerdir; bunlar da şu mahiyette; kökü dı-
şarda olanlar, askerî tâlim ve terbiye için kuru
lanlar ve memuriyet sıfatlarına göre kurulan ce
miyetler ve emsali cemiyetlerdir. 

Ben o zaman demiştim ki; mahkemelerimizi 
sarih hükümlerle teçhiz etmekte fayda vardır. 
Yalnız bu cemiyetleri, kökü dışarıda diye tasnif 
edilirken, bunların yanında taleosj cemiyetlerinin 
mütalâa edilmemesi daha faydalı ve yerinde olur, 
Samet Bey dediler ki; arkadaşımız bu noktai na
zarı ifade ederken, mucip sebepler göstermemiş
lerdir. Ben o zaman mucip sebeplerini de göster-
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iniştim. Ben diyorum ki; gençliği sinesinde top-' 
lıyan bu cemiyetler, mahiyeti muzır görünen 
cemiyetlerle beraber aynı hizada mütalâa edilme
melidir. Bu talebe cemiyetleri siyasetle iştigal 
ederlerse, maksatları dışına çıkarlarsa bunlar 
hakkında kanuni takibat yapılabilir. Bugünkü 
Cemiyetler Kanununun bünyesinde olduğu gibi 
bu cemiyetlerin faaliyetleri meneclilebilir. Fakat 
bu cemiyetleri fesih tehdidi altında bulundurma-

• mn, gençliğin bu cemiyetler bünyesindeki m csai-
siyle telifi mümkün değildir. Bunu kanunun 
bünyesinden çıkaralım, demiştim. 

İkinci nokta da akademik bir münakaşa halli
ne girdi. -

Hakkı müktesep müessesesini cemiyetlerin 
bünyesinde tanımak mümkün müdür, değil mi
dir? 

Demiştim ki, cemiyetler Anayasamıza göre, 
Anayasamızın bünyesinde, Anayasamızın ruhun
da, Anayasamızın sarih olan 70 nci maddesinde 
yer alan hakiki şahısların da, hükmi şahısların da 
mal iktisap ederlerken .Medeni Kanunun' hüküm
lerine göre inal iktisap edecekleri tasrih edilmek
tedir. Binaenaleyh mal iktisap şekilleri şahıs
larda ne ise cemiyetler de de öyle olması ica-
beder. Aksini düşünmek Anayasa ile izahı 
mümkün olmadığı gibi, bir hakkı müktesep mü
essesesinin esaslarını da ihlâl eder. 

Bunu demekle şunu arzetmek isterim ki, eski 
Cemiyetler Kanunu bünyesine giren muvakkat 
(B) fıkrasında cemiyetlerin eşitliğini ihlâl eden 
bir hüküm konmuştur. 

Ben bu eşitliği ihlâl eden hükmün kaldırıl
ırı ası veya ibkası üzerinde durmuş değilim. Ben 
demiştim ki; bununla istihdaf edilen gaye, Cum
huriyet Halk Partisi olduğuna ve bunun da gay
rimenkulu meselesi bir kanunla malılûl olduğuna 
göre artık bir hakkı müktesep meselesini, Cemi
yetler Kanununda tadilât yaparken zcdelemiye-
lim. Çünkü hakkı mütesep meselesi, cemiyetin baş 
temellerinden birisidir. Şimdi, cemiyetler hak
kında bir hakkı müktesep olabilir mi, olmaz mı?. 
Bu, bir akademik mevzudur, bunun üzerinde uzun 
boylu münakaşalar yapılabilir. Ama Samet Bey 
şöyle dediler, kendi tâbirlerini kullanıyorum, ka
ba bir misal vereceğim, dediler, bir kanun çıkar 
ve derse ki; ey vatandaş senin 20 dönüme kadar 
olan tarlanı bırakıyorum, üstünü alıyorum o za
man kanunun mer'i olduğu tarihte vatandaş di
yebilir mi ki, benim müktesep hakkım vardır? 

4.1952 o:0 : 1 
I Bence- bu kaba misale, kaba tâBirini kendileri kut

landılar, isabet yoktur. Çünkü toprak kanunları 
çıkar, çıkar ama o toprak kanunu yaşıyan veya 
yeniden ikame edilen Anayasadan kuvvet alırlar
sa bir toprak rejimi mütalâa edilebilir. Meselâ 
bizim Toprak Kanunumuz da bunlardan birisidir. 
Yapılacak kanunlar Anayasanın ruhunu, espiri-
sini en ufak mânada ihmal etmiyeceklerdir. Böy
le bir misal verilemez. Cemiyetler, Anayasanın 
70 nci maddesinden hayat alırlar, bunlar üzerin
de karar alırken Anayasanın ruhunu, espirisini 
göz önünde tutmak lâzımdır. Ortada her hangi 
bir şey yokken Anayasayı ihmal etmiyelim. 

Şunu da beyan etmek isterim ki; 1933 yılın
da Cemiyetler Kanunu Meclise sunulduğu zaman 
Hükümetin teklifinde mevzuubahis maddenin B 
fıkrası yoktu. Yani Hükümet böyle bir teklif 
yapmış değildir. Cemiyetlerin eşitliklerini boza
cak bir fıkranın Cemiyetler Kanunu içerisinde 
yer alışı yoktur. Garip bir tesadüftür ki o zaman 
İçişleri Komisyonunda müzakere edilirken bu İG 
nci madde diye yer almış, Adalet Komisyonunda 
müzakere edilirken de 17 nci madde diye yer al
mıştır ve nihayet bu meşhur fıkra meydana gel
miştir. Yine ne gariptir ki; ben konuşmamda 
Hükümetin böyle bir teklifi Meclise getireceğini 
ummam demiştim, ama, Samet Bey beyanatta bu
lunurken, Adalet Komisyonu bu konuda âdilâne 
bir ölçü olarak bunu buldu, iptal yolu açıktır, 
başka bir ölçüleri varsa gelsinler, onu teklif etsin
ler, dedi. Ben elemiştim ki, Hükümet böyle bir 
teklifi getirmez;' fakat Samet Bey Adalet Komis
yonunun teklifini beyan etmekle bunu benimse
miş oldular. Onun için ne gariptir ki 1933 sene
sinde yapılan ve Hükümet teklifi dışında olarak 
komisyonlarca hazırlanan bu muvakkat madde 
gibi bir hüküm yine Hükümet teklif etmediği 
halde Adalet Komisyonunca tanzim ve teklif 
edilmektedir. 

Şimdi bir üçüncü nokta da; cemiyetlerin mak
satları dışında fazla mal edinebilirler mi edine
mezler mi? 

Arkadaşlar, bugün yaşıyan mevzuata göre, ki 
Fransa'dan alınmıştır, cemiyetler maksatları dı
şında gayrimenkul, edinemezler. Şimdi 17 nci 
madde esasen Anayasaya aykırı ve bunun kalk
ması lâzım gelirken, bunun daha geniş bir şekle 
sokulmasının hukukta yeri yoktur, demiştim. 
Fransa'dairi Cemiyetler Kanununun bünyesi bu, 

J İngiltere'de ve İsviçre'de böyle değil. Oralarda' 
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şahıslar gibi cemiyetler de gayrimenkul e'dinebi-
Hrler. Fransa tarihinin seyri, tetkik edilirse gö
rülür ki, orada kiliselerin elde ettikleri geniş öl
çüdeki malları tasfiye etmek için bu sisteme var
mıştır. Bir fark var, onların Anayasasında, 
bizim Anayasada olduğu gibi bir 70 nci mad
de yoktur. Ama. öyle olsun, böyle olsun, Fransız 
rejimi de cemiyetler bakımından müdafaa edi
lebilir, diğer milletlerin rejimi de cemiyetler 
bakımından müdafaa edilebilir. Ben orada de
ğilim, bir gün gelecek bunların da münakaşası 
yapılacaktır; benim dediğim şu; Hükümet iste
memiştir, kanun teklifini yapan arkadaş iste
memiştir, teklifi yapan arkadaşımız yalnız cemi
yetler arasında eşitliği sağlı yalım, B fıkrasını çı
karalım diyor. Adliye Komisyonu ne diyor? Ad
liye Komisyonu; cemiyetler maksatlarından baş
ka gayrimenkul edinemezler, şayet malları 
mevcut ise Hükümet takdir öder, cemiyete bil
dirir, cemiyet malını tasfiye etmezse Maliye Ve
kâleti bunları satar; Bugünkü hüküm bu. Di
ğer cemiyetler bakımından bunu müdafaa etmek 
yerinde değil, ancak siyasi cemiyetler için üze
rinde durulacak bir şeydir; (Doğru sesleri) bâ
zı arkadaşımız doğru diyorlar. Zaman teker
rürden ibarettir. Bir gün siz de bu doğru söz
lerini işiteceksiniz. Doğru, eğri, ister doğru ol
sun, ister eğri olsun. 

Bugünkü rejim bu, Cemiyetler Kanunu reji
mi bu. Fazla mal edinenler, ama siyasi, ama gay-
risiyasi, yaşıyan hükme göre, 17 nci maddeye 
göre Hükümet ikaz eder. İkaz eder ama tasfi
yeye gelince : Müsaade ederseniz adlî teminat 
diye bağıran arkadaşlar izin verirlerse adlî te
minat içine girelim. Şimdi siyasi bir partinin 
iktidarı, diğer siyasi bir parti üzerinde, gayri-
menkulleri -üzerinde takdir hakkım kullanma
sına ve tasfiye yolunu açmasına vicdanlarınız. 
bu işe zannederim müsaade etmez. 

Adlî sistem içine girelim. Adlî sistem için 
feryat edenler nerde? Cemiyetler Kanununun 
adlî teminat sistemi içerisine alınmasını istiyorlar* 
di. Şimdi nerde bu arkadaşlar? Evvelce cemiyet 
doğar ama, idarenin iznine göre doğardı. O za
man bu hükmü kaldırdık. Cemiyet beyanname 
vermekle hayatiyet iktisap eder dedik. Böyle
ce idari sistem terk edildi. Şimdi, adlî sistemi 
bırakıyor, idari ' sistemin içine gidiyoruz. 

A. BAKİ ÖKDEM (Aydın) — Bir hizada 
olsun, eşit olsun... 
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I' HAMDİ ORHON (Devamla) — Efendim, 

şimdi ben diyorum ki, arzettiğim sebepler dâhi 
ünde bu tasarı tetkika muhtaçtır. Bunu ve
relim Adliye Encümenine. Adliye Enuümeni 
mütalâaları dikkat nzarma alarak daha iyi ve 
daha müdafaası mümkün bir tasarıyı bize geti
rirlerse müzakereler kolaylaşır. Bunu komis
yona iade edin. demiştim. Gene aynı ricamı tek
rar ediyorum. Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, sayın Haindi Orhon arkadaşım 17 nci 
madde ve onu mütaakip olarak Cemiyetler Ka
nununun muvakkat ikinci maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı üzerinde konu
şurken bilhassa bu muvakkat ikinci maddenin 
mevcut şekilde değiştirilmesinin evvelki kanun
larla temin edilmiş olan hakkı müktesebe aykırı 
olduğunu iddia ettiler. Bendeniz bu nokta üze
rinde fazla durmıyacağım. Yalnız şunu belirte
yim ki; burada Hakkı müktesep müessesesi rol 
oynamaz.' Kanaatim budur. Çünkü bunun iki 
sebebi vardır; bir kere hakkı müktesep meselesi 
daha ziyade hususi hukukun mihverini teşkil 
eden bir müessesedir. Yani hususi hukukta en 
mühim rolü oynar. 

İdare hukukunda, âmme hukukunda mükte
sep hak yok mudur?. Vardır, ama, bu diğerine 
•nazaran ikinci, ve hattâ üçüncü derecede rol oy
nar. Çünkü idare hukuku, malûmu âliniz memle
ketin âmme intizamı ile ilgili bir mevzudur. Bi
naenaleyh âmme intizamı ile ilgili olan meseleler
de hususi hukukun en mühim unsuru olan mük
tesep hak nazarı itibara alınmamak icabeder. 
Burada hakkı müktesep müessesesi, âmme mülâ
hazası, ve âmme menfaati karşısında geriler, ve 
bu itibarla da ikinci ve üçüncü derecede kalır. Bi
naenaleyh burada hakkı müktesep müessesesi, 
kanaatimce mevzuubahs olmamak icabeder (Bra
vo sesleri). 

Diğer taraftan, hakkı müktesep meselesi, ma
hiyeti itibariyle kanun vâzılarından ziyade ida
reciler ve kaza mercileri karşısında rol oynar. 
Yani kaza mercileri ile idare âmirleri her hangi 
bir hakkı müktesebi, mevcut kanunlara müstenit 
muamelelerinde çiğnemesinler. Bunu elde edebil
mek için, yani doğmuş bir hakkın ihlâl edildiği 
neticesine varmamak için idareye ve kaza mer-

I çilerine karşı hakkı müktesep müessesesi vaz'edil-

— 503 — 



B : 05 28.4 
miş bulunmaktadır. Vâzıı İmnunlar için hakkı I 
müktesep müessesesi ikinci, üçüncü derecede ka
lır. Buna misal vermek gayet kolaydır. 

Bir kanun gelir, mülkiyet hakkını tamamen 
altüst eder, bir kanun gelir, Cemiyetler hukuku
nu tamamen altüst edebilir. Bu gibi hallerde 
hakla müktesep müessesesine istinat ederek mev
cut hukukun temadi etmesi fikrini ortaya sür
mek ve müdafaa etmek, kanun vâzıınm vazife ve I 
gayesi ile kabili telif olmaz. Bu bakımdan hakkı 
müktesep müessesesine dayanarak, Cemiyetler 
Kanununun şu veya bu maddesinin şu veya bu 
sebeple değiştirilmesinin önüne geçmek istemek 
doğru bir hareket olmaz. Çünkü burada Cemi
yetler Kanunu sadece bir hususi hukuk hükmü 
olarak tesis edilmiş bulunmaktadır. Bir âmme 
Kanunu olarak tedvin edilmiş bulunmaktadır. 
Binaenaleyh benim kanaatimce, hakkı müktesep 
müessesesine dayanarak eskiden kurulmuş olan 
cemiyetlerin mallarının muhafazasını müdafaa 
etmek kanaatimce doğru olmaz. 

Yalnız bendeniz şunu da-derhal ilâve ede
yim ki Cemiyetler Kanununun 17 nci maddesine 
ve o maddeye istinaden-konmuş muvakkat ikin
ci maddesine dayanarak bâzı cemiyetlerin mül
kiyet haklarının tahdidi fikrine, Anayasa hukuk 
bakımından, bendeniz muarızım.. Geçen celsede 
izah etmiş olduğum gibi ve bir az evvel Hani di 
Orhön'un da "işaret etmiş olduğu gibi Cemiyetler 
Kanunu 1901 tarihli Fransız Cemiyetler Kanunu
nu. esas ittihaz etmiştir ve Fransada cemiyetlerin 
gayrim enkullerc malik olması hakkı tahdid edil
miştir. Lokal]arının ve gayelerinin zaruri kıldı
ğı hallerin'dışında, gayrimenkul," kullanamazlar. 
Teberru veya başka şekilde kendilerine gayri
menkul intikal edecek olursa bunları tasfiye et
mek mecburiyetindedirler. Bizim kanunumuza bu 
kaydın girmiş olması mevcut Anayasamızın 70 
nci maddesi karşısında müdafaa edilemiyecek bir 
mesnede dayanmaktadır. Çünki Anayasamızın 
70 nci maddesi, bağıt yapmak hakkını, dernek 
kurmak .hakkını, mülk edinme ve mülkü kullan
ma hakkını Türklerin tabiî haklarından olarak 
almıştır. Buradaki «Türkler» kelimesi sadece 
fertleri değil, hükmi şahsiyetleri de içerisine alır. 
Çünki bilfarz bağıt yapma hürriyetini ele ala
lım. Bunu fertler için. tanıyıp, hükmî şahıslar 
için tanımamak fikri müdafaa edilebilecek bir 
fikir değildir. Bağıt yapma gibi, mülk- edinme hak
kının, da hükmi şahsiyetler .için mutlak surette ta- | 
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'umması lâzım gelmektedir. Cemiyetler Kanunu
muza bu hüküm 17 nci maddenin tahdidi Ana
yasanın 70 nci maddesine aykırı olarak nasılsa 
girmiş bulunmaktadır.' Bu hüküm Cemiyetler 
Kanununun çıkdığı 1938 tarihinde Anayasaya 
aykırı olduğu gibi, bizim Medeni Kanunumuza 
da kanaatimce aykırıdır. Çünki Medeni Kanunun 
cemiyetlere ait olan hükümlerinde cemiyetlerin 
mal mülk edinme hürriyetlerinin tahdit edilece
ğine dair her hangi bir hüküm yoktur. Orada 
sadece bir madde vardır ki; o madde, diyâ-
nî müesseselerin ve hukuku âmme müesseseleri
nin haklarına taallûk eden hususlarda âm
me hukuku hükümlerinin, mahfuz olduğunu 
beyan etmektedir. Yani, deyanî, dinî müessese
lerle âmme hukuku hükmi şahıslarının vaziyet
lerini hukuku âmme hükümleri tâyin edecektir. 

Burada âmme hukuku, hükmi şahıslarının 
mal - mülk edinmesinin tahdidini kabul etmek 
mümkündür vo bu Anayasaya da aykırı olmaz. 
Anayasanın 70 nci maddesi âmme hizmeti gö
ren âmme 'müesseselerini değil, hususi hukuk 
şahıslarının mal - mülk edinme hürriyetlerini 
teminat altına almış bulunmaktadır. Âmme hu
kuku çerçevesi içine giren, âmme hizmeti gö
ren müesseselerin vazifelerini kanun tâyin et
miş olduğuna göre, bu hak ve salâhiyetlerinin 
ne * şekilde çerçeveliyeceğini âmme hukuku 
kendi hükümleri içine almıştır. 

Meselâ, Devlet İktisadi Teşekkülleri, Devlet 
Demiryolları hangi malları, ne şekilde elinde tu
tabilir, ne şekilde kullanabilir. Bunlar esas itiba
riyle âmme hukukunun ortaya çıkardığı mües- ; 
seseler olmak itibariyle o müesseseyi yaratan 
âmme hukuku kanunları da bunların vazife 
ve salâhiyetlerini tâyin ederlerken mal ve 
mülk edinme hürriyetlerini de tahdit edebilirler. 
Ama bunu hususi hukuk noktai nazarından 

'yapmak Anayasanın mâddei mahsusasına aykırı 
olur. İşte bu 'bakımdandır ki, Medeni Kanunu
muz, hususi hukuka tâbi olan cemiyetler için 
böyle bir tahdidi kabul etmemiştir. Fakat 1938 
ele gerek Anayasaya Gerekse Medeni Kanuna 
aykırı olarak Cemiyetler Kanununa böyle bir 
hüküm konmuş bulunmaktadır. Cemiyetler Ka
nununun 17 nci maddesinin 1938 tarihli metni-, 
ni kanunun diğer maddeleri ile mukayese ede
cek olursak itiraf etmek lâzımdır ki Cemiyetler 
Kanununun 17 nci maddesi, Cemiyetler Kanu
nunun o zamanki sistemine uygun bir vaziyet-- , 
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tedir. Çünkü 1938 tarihli Cemiyetler Kanunu, 
cemiyetlerin teşekkülünü izne bağlamış bulun
maktadır. Yani idare âmirlerinden izin alınma
dıkça cemiyetler teşekkül edemez. İdare âmi
rinin izin. vermesi salâhiyeti Hukuku Âmme 
Kanunu ile taayyün etmiş bulunduğuna göre, 
o halde, cemiyetlerin teşekkülü ve hakları, Ka
nunun müsaadesine bağlıdır. Bir cemiyetin 
teşekkülünü kanun izne tâbi tutarsa bu cemi
yetin hak ve hürriyetlerini o kanunun tâyin et
miş olduğu çerçeve içerisine sıkıştırabiliriz. 
1938 senesinde çıkan Cemiyetler Kanununun 
17 nci maddesi kendi sistemine uygundur. Fakat 
17 nci madde de Cemiyetler Kanununun bugün
kü metni ile tezat halindedir. Çünkü Cemiyetler 
Kanununda 1946 tarihinde yapılan tadilâtla 
birinci ve dördüncü madde değişmiş bulunmak
tadır. Bu değişmeye göre cemiyetlerin teşek
külü idare âmirinin iznine vabeste değildir. 
Cemiyetler her hangi bir izin almaya ihti
yaç olmadan sadece cemiyet olmak arzu-
sunu& izhar etmekle meydana1 gelirler. 
Bu şekilde meydana gelen yani her hangi bir 
kanunun idare âmirine vermiş olduğu salâhiye
te istinaden her hangi bir müsaadeye bağlı ol
maksızın teşekkül eden bir cemiyetin alelade 
bir fert gibi her hangi bir hakkı iktisap 'etme
sini de k'abül 'etmıök itaabeder. Binaenaleyh Ce
miyetler Kanununda mevcut olan 17 nci mad
deyi, falan memlekette rarevcııttur mülâhazasiy-
le bizde de kabul etmek doğru olmaz. Biraz ev
vel Hamdi Orhon larkadaşıımız da işaret ettiler; 
Fransa'nın ne 1875 ve ne de 1946 Anayasasında 
bizim Anayasanın 70 nci maddesine tekabül 
edecek bir madde mevcut değildir. Orada mülk 
e dînme haık ve hürriyeti hakkında bir Anaya
sa hükmü ımevcüt değildir. Fakat bununla de
mek istemiyorum ki, Fransa'da vatandaşların 
mülk edinme hak ve hürriyeti bizde olduğun
dan daha geridir. Ama Anayasalarına böyle bir 
hüküm girmemiştir. Anayasaya hüküm koyma
dığına göre, Fransa'da Cemiyetler Kanunu, ce
miyetlerin mülk edinme haklarını tahdit edebi
lir ve bu bir Anayasa meselesini ortaya koymaz. 
Ama bizde bu böyle değildir. Anayasamızın 70 
nci maddesi, Türklerin mal edinme haikkını 
açıkça ifade etmiştir. 

SADRÎ MAKSUDÎ ARSAL (Ankara) — 
Etli ve ıkemikllşahıslar... 
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bizim memleketimizde cemiyetlerin de fertler 
gibi mülk edinme hakkından taım bir şekilde. 
istifade etmesi icabeder. Ancak, bu sözlerimle 
cemiyetlerin her hangi bir sebilde bu hak ve 
hürriyetlerinin tehdit ©dilmesinin hiçbir zaman 
kabil olmadığı fikrini müdafaa 'etmek istemi
yorum. Cemiyetlerin hattâ fertlerin bile bâzı 
ahvalde, vicdan hürriyetinde olduğu gibi, hak 
ve hürriyetleri tahdit.'edilebilir. Türklere tam 
bir. vicdan hürriyeti 'tanındığı halde, sol ıte-
maiyüllü cemiyetlerin teşekkülü memleketimiz
de kabul -edilmemektedir, ben bunu kabul 'eden
lerdenim. Anayasajmi'zda vicdan hürriyeti için 
hiçbir tahdit kabul edilmemiştir, fakat ımemle-
ketin bakasMiı nazarı itibara alacak Anayasa
nın her hangi bir tahdide 'tâbi olmadan kabul 
etmiş olduğu vicdan hürriyetinin tahditlerini 
kabul edebiliyoruz. Çünkü bu tahdit bir zaru
rete ve âmme intizamına cevap vermektedir. 
Nitekim memlekette öteden beri mevcut olan 
kanunların "bâzılarının Anayasaya ve demok
rasi sistemine aykırı olduğu iddiası üzerine, 
ki bu iddia gayet doğrudur, bir heyet teşkil 
'edilmiş ve antidemokratik kanunların nelerden 
ibaret olduğu hususunun tesbiti kendilerine 
vazife olarak verilmiştir. Bu heyet vazifeye 
başlarken antidemokratik kanun nedir? diye
rek bunun bir tarifini yapmıştır. Heyetin yap
tığı bu taırifi müsaadenizle okuyayım; komisyo
nun (yaptığı tarife göre : «Siyasi haklar, âmme 
hakları ve insan haklarını lüzumsuz yere tah
dit eden veya kaldıran hükümleri ihtiva ©den 
kanunlar antidemokratiktir.» 

( Görüyorsunuz ki, burada her hangi bir tah
didin antidemokratik olabilmesi için o tahdi
din lüzumsuz yere yapılmış olması icabeder. 
Eğer^bu tahdit lüzumsuz ise antidemokratiktir, 
lüzumlu bir şekilde yapılmışsa antidemokratik sa-
yılmıyacaktır. Şimdi burada Anayasanın 70 nci 
maddesindeki mülk edinme hürriyeti ile vicdan 
hürriyetini mukayese ederken, yani Cemiyetler 
Kanununun 17 nci' maddesiyle konulmuş olan 
tahdit ve ceza kanunumuzun sol temayüllü cemi-

I yetlerin kurulamıyacağı hakkında ceza tahdidi 
ile konmuş olan hükmünü mukayese edelim. Sol te
mayüllü cemiyetlerin teşekkül edememesi hakkın
da ceza tehdidi; memleketin bekasiyle ilgili hüküm 

I yani memleketin yükselebilmesini engeiliyen, 

— 50Ö — 
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müstakil hükümet ve millet olarak yaşıyabilme- I 
sini engelliyen bir şey o'duğu için bu gibi cemi
yetlerin kurulmaması icabediyor; yani bu cemi
yetlerin- hayat hakkına sahip olmamaları icabe
diyor. Eğer böyle olmasa idi" o zaman sol tema-
yüllü cemiyetlerin teşekkülüne müsaade edilebi
lecekti. Fakat memleketin hayat hakkı mevzuu-
bahis olduğu bir yerde gayet tabiidir ki, Anayasa
nın kabul etmiş olduğu vicdan hürriyetini icabe-
derse tahdit edebiliriz. Bunda zannederim ki, 
hiç bir arkadaşımın bir nebze tereddüdü yoktur. 

Şimdi, Cemiyetler Kanununa geçelim: Cemi
yetler Kanununun 17 nci maddesi; bâzı cemiyet
lerin, gayelerinin ve lokallerinin, yani ikametgâh
larının zaruri kıldığı nispetler dışında gayrimen
kul edinmelerini Cemiyetler Kanunu menetmek
tedir. Acaba böyle bir meni keyfiyeti, Türkiye-
nin yaşama hakkı ile, beka hakkı ile ilgili midir? 
Sorarım, kanaatimce böyle bir ilgisi yoktur. Filân 
cemiyet, gayenin dışında bâzı haklar, gayrimen-
kuller iktisap etmiş ve hattâ kanun sadece hayır 
maksadiyle değil, ticaret maksadiyle kullanmakta
dır. Bunda milletin bekası ile ilgili bir taraf var 
mı? Kanaatimce yoktur. Bu cemiyet sadece böyle 
bir harekete girişmişse Ticaret Kanununun mü
eyyidesi altına girer. Binaenaleyh Ticaret Ka
nununun hükümlerine tâbi kılmak varken böyle 
bir cemiyetin bütün mallarını tasfiye cihetine git
mek Anayasanın 70 nci maddesine aykırı olur. 
Çünkü bu maddede zikredilen hürriyetin tahdidi 
için lüzumlu bir zaruret ortada yoktur. Bu tah
dit her hangi bir lüzuma istinat etmemektedir. 
Bu bakımdan bendeniz Cemiyetler Kânununun 
17 nci maddenin ve ona istinaden muvakkat 
ikinci maddenin gerek Anayasaya ve gerekse içi
ne girmiş bulunduğumuz demokratik sisteme uy
gun olmadığı ve bunlara aykırı olduğu kanaatin
deyim. Ve bu kanaatledir ki; Cemiyetler Kanu
nunun 17 nci ve muvakkat ikinci maddesinin çı
kartılmasını bendeniz teklif etmekteyim. Bunu 
temin etmek için bir kanun .teklifi vermek icabe-
der. Halbuki bugün elimizde bu kanun görüşül
mekte olduğuna göre bu kanun münasebetiyle me
seleyi halledebiliriz. 

Bu kanunun, söylemiş olduğum gayeleri temin 
bakımından, yeniden tetkik edilmek üzere ilgili 
komisyonlara iadesi hususunda bir takrir verece
ğim kabulünü rica ederim, 

BAŞKAN — Divanın müzakereleri takibine | 
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imkân vermek için, komisyon sözcülerinin yer
lerinde bulunmalarını rica edeceğim. 

Muammer Alakant. . 
. YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Muhterem arkadaşta"; takip etmekte 
olduğumuz bu mühim müzakere, Necip Bilge 
arkadaşıımızın 'bâzı itıirazlariyle çatallan'mTş ve 
iki safha arzetmiş (bulunuyor. 

Ndcip Bilge arkadaşımıız esas itibariyle ce-
nıiyetlerlkı -tasarruf ettikleri mülklerin tahdidi
min, Anayasaya muigayereti iddiasında hulu/nü-
yorlar. lîamdi Orlhıan arlkadaşimız ise, evvelâ. 
bu cemiyetlere talebe cemiyetlerinin de sokul
maması, saniyen ıbir hakkı müktesebi ihlâl et
mek suretiyle Anayasaya muigayer etli şeklinde 
iki tez ileri sürmüş Ibulunuyorlar. 

Evvelâ .'bu iki te'z de! mahiyeti itibariyle bir
birlerinden farklı olduğu İçlin evvelâ Necip 'Bil
ge arkadaşımızi'n noktai nazarını tahlil ederek" 
Ibilâhara îlamdli Orhon arkadaşımızın müta'lâa-
tına -geçmeyi İşin selâmetle mütalâası bakımın
dan uygun görmekteyim. 

N'eleifp Billgö arkadaşımuz, n'oik'tai (nazarına 
mesnet 'olarak Anayasanın 70. maddesine işaret 
ediyorlar. 

70 nci madde Türkülerin mal, mülk iktisabın
da tasarruf haklarının mevcut olduğunu ifade 
'etmektedir. Fakat bu mülkiyet hududunun ni
hayetsiz olduğuna dair hiçbir kaydı ihtiva et
memektedir. 80 nci maddeden evvel mevcut bu
lunan diğer maddelere! de bakarsak bilfarz 68 
njci maddeye Ibaktığımiz zaman, orada, Türk
lerin haiz olduğu hakların kanunlarla • tahdit 
edileceği ifade edilmiştir ve yine bundan evvel 
OB. M. MeolMndeh çıkmış olan bâzı 'kanunlar~dâ 
mülkiyet te tasarruf tahdidini kaibul etmiş bu
lunmaktadır. Hele bu hususta Halk Partisinin 
hiçbir itirazda bulunmaya hak ve Falâhliyeti 
olamaz. Çünkü Toprak Kanunu, Köylüyü Top-
raklandırima Kanunu 5 biıi dönüme '.kadar mal, 
mülk liktisalbına -cevaz vermektedir. Biz köylü
yü topraklandırma, köylüye toprak iktisap et
tirme Kanununun Anayasaya muigayii' cihetini 
Ibul'duk, müşahede1 eittiik ve B. M. M. nde; de' 
ifadç lettik. Ancak şu bakımdan ifade ettik: -
Bendönfedim o iddiada1 'bulunan ve liti'raız eden -
şu bakımdan, Köylüyü Topraklandıırmar Kanunu
na göre bir şahıs beş 'bin' dönüme kadar toprak 
iktisap edebildiği halde1 (bunun iki1 bin dönü
münde serbestçe tasarruf hakkına haizdir, iki . 
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binden yukarısını Acara veremez, ortakçılığa 
veremez. Halbuki Türk Anayasasına göre 
Türfkler malılarında, mülk'terind© istedikleri gi-
:bi tasarruf etmek hakkını haizdirler ve ortak
lık haıkları vardım. 

Şu halde Köylüyü Topraklandırma Kanunti 
diye çıkarılmış olan o kanunun Anayasaya mu-
•gayeneti bu iki esastandır. Yoksa malın, mül
kün başka mülâhazalara, Devlet faydalarına, 
siyasi esbafe'a binaıen tahdit .edilmek: bizim Ana
yasamızın metnine de uygundur, ruhuna da uy
gundur, bu hususta çıikarılmış olan kanunlara 
da uygundur. 

Dediler ki; Fransız Anayasasında bu şekil
de sarih bir madde yoktur. 1876 Fransız Ana
yasası 18 madde 'gilbi kısa maddeleri ihtiva et
mekte idi. Gerçi o maddelerde vatandaşların 
hürriyetlerinle ait hükümler konmamıştı, ama 
1875 Fransız Anayasası 1789 anayasasının ev
velinde bulunan hükümlere atıf yapmakta idi. 
1789 anayasasının mukaddimesinde ise insan 
hakları arasında mülk edinme hürriyeti de kay
dedilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh., Fransız 
Anayasasında yoktur, bizim Anayasada vardır, 
onun için Fransa'da bir kanuna konmuştur, 
şeklindeki iddia da yerinde değildir. Fransa'
da dahi mülk ledinme hakkı mevcut idi veî mev
cut olduğu halde, Fransız Parlâmentosu M; 
Anayasa hukukunda gayet", hassatır, uzun 
mücadelelerle Anayasa Hukukunu muhafaza 
etmekte parlamenter hakiki bir muvaffakiyet 
göstermiştir. Cemiyetler bahsinde, mal iktisabı
nı tahdit etmek hususunda hüküm koymak
tan içtinap etmiştir. Bu itibarla Anayasamız 
gerek ruhu, gerek metni ve ondan evvelki 68 
nci madde gibi diğer mevzular cemiyetlerin 
mal - mülk iktisabmdaki tasarruflarını tahdit 
etmek bakımından bir Anayasa mugayereti me
selesini ortaya atmaz. 

Sayın Hamdi Orhon arkadaşımızın beyanı
na gelince; arkadaşlar; zaman zaman bizzat C. 
H. Partili mahfillerde dahi, bundan evvelki dev
relerde vaz'edilmiş olan bâzı antidemokratik 
esaslar, bâzı antidemokratik hükümleri kaldır- «>j 
mak lüzumu hakkında kendilerinin beyanatta 
bulunduklarını görüyoruz. Sekizinci Büyük Mil
let Meclisince adım atılmış ve fakat noksan 
kalmış olan bu vadideki teşebbüslerin, Doku
zuncu Büyük Millet Meclisinin tamamlayıcı 
eserler meydana getirmesi hakkında iddialarını J 
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I işitmekteyiz. Biz, geçmiş senelerde bu şekil

de vaz'edilmiş olan istisnai ve bir partiye, bir 
zümreye menfaatler temin eden hükümleri or
ta yerden kaldırma teşebbüsünde bulunurken, 
elbette bunların bir kısmının bu hakları iktisap 
etmiş olan, bu hükümleri koymuş olan Halk 
Partisine dokunması tabiîdir. Fakat kendileri 
bu şekilde antidemokratik kanunları ortadan 
kaldıralım, hakiki eşitliği ihdas eden kanun
lar vaz'edelim yolunda tekliflerde bulunurlar
ken ve Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi de bu 
şekilde teşebbüsü ele almışken kendilerinin bu 
şekilde mesaiyi kolaylaştırmış olmalarını ken
dilerinden beklerdik. Görüyoruz ki, mesele bu
raya geldiği zaman bir hakkı müktesep mesele
si, muhtelif vesilelerle bizim taraftan tasfiye 
edilmek meselesi gibi meseleler ortaya atmak 

• suretiyle müşkülât çıkarmak istenen hakkı mük
tesep meselesi, yolunu ihtiyar ediyorlar. Kabul 
edilmiş olan bir kanunla Halk Partisine bir 
hak tanınmış görünürken, istisnai bir vaziyet 
ihdas edilmiş bulunurken ve âmme menfaatle
rini, ihlâl eder mahiyette diğer mümasil mem
leketlerde de gördüğümüz gibi, bir cemiyetin 

• gayesi haricinde mal iktisap etmesi sağlanmış
ken partiler arasında eşit muamele rejimini âm
me hukukuna irca ederken, hakkı müktesep 
iddiası yerinde olamaz. Partiler arasında eşit 
muamele temin etmemesi bakımından hakkı mük
teseplerin ipkası yerinde olmaz. Bu şekilde par
tiye, bir zümreye muhtelif haklar tanınması 
mevzuatını aynen kabul etmiş olursak yapmak 
istediğimiz ıslahatı yapmıya imkân hâsıl olmaz. 

Arkadaşlarımız bu cemiyetler . arasına talebe 
cemiyetlerinin karıştırılmaması gibi burada tale-
bo kitlesine hitap etmeye müsait bir eda takın
mış oluyorlar. Yeni Cemiyetler Kanununun tadili 
tasarısının teklif ettiği esaslara göre, bir cemi
yet kendi nizamnamesi hükümleri dâhilinde ha
reket etmezse, memnu olan fiilleri ika ederse, es
kiden mevcut olan metinde cemiyetlerin faaliye
ti menedilir sözü, burada cemiyet feshedilir hük
müne. inkilâp etmiştir. Talebe derneği adı altın
daki bir dernek, diğer bütün derneklere kanu
nun menettiği bir harekete tasaddi edecek olursa 
elbette ona diğer derneklerden fazla bir hak ta
nınamaz ve diğer dernekler için memnu fiiller 
bunlar, için de memnuiyet teşkil eder., Aksi takdir-
do Anayasanın 68 yo 69 ncu maddelerinin eşit-

[ lik hakkını ihlâl etmiş oluruz. "Talebe cemiyetleri 
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nizamnameleri dâhilinde çalıştıkları takdirde ce
miyetlerinin feshi bahis mevzuu olamıyacağı gi
bi kendi cemiyetlerinin, cemiyet kurma haklarını 
ihlâl eden bir hüküm mevcut değildir. Eğer mev
cutsa lütfen işaret, buyursunlar kendileriyle be
raber biz de antidemokratik olan o hükmü kaldır
makta tereddüt etmeyiz. Fakat talebe cemiyeti 
olarak teşekkül etmiş bir cemiyet memnu bir fiile 
iştirak ettiği takdirde diğer cemiyetlerin mâruz 
kaldıkları aynı şeye mâruz kalacaklardır. Bu da 
vatandaşların kanun muvacehesinde müsavi ol
ması prensibinin, cezaların bütün vatandaşlara 
tatbiki prensibinin tatbikatından ibarettir. 

Arkadaşımız dediler ki; tarih tekerrürden iba
rettir. Bir gün gelecektir ki yine bu Mecliste 
kendilerinden ibaret bir ekseriyet teşekkül ede
cektir. Bizim bugün düzeltmeye çalıştığımız şey- -
leri eski haline ifrağ edecelderdir. Arkadaşları
mızın zaman zaman ağızlarından bu kelimeyi işit
mekteyiz. 

Arkadaşlar, tarih tekerrürden ibaret olduğu 
gibi tarih tekâmülden de ibarettir. Demin Sadri 
Maksudi arkadaşımızın buyurdukları gibi, teker
rürden ziyade tekâmülden ibarettir. Mâlinin bir
çok karanlıklarında beşeriyet kendisini o kadar. 
ıstıraba sevkeden maceralara sürüklemiştir ki I 
medeniyet âleminde terakki ettiği anlarda bu I 
bedbahtlık sebeplerini mazinin karanlık köşele- I 
rinde bırakmış ve beşeriyetin hayatını demokrasi, 
medeniyet, nizam ve kanun ışıklariyle aydınlatma I 
yolunu tutmuştur. I 

Türk cemiyetinin işte bu tekâmül yolunda 
olduğuna ve tekerrür felsefesiyle kendi menfaati
ne Millet Meclisinden türlü türlü menfaatler te
min eden partileri iktidarın başına getirmiyece-
ğine kaani bulunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — [Kifayeti müzakere hakkında l 
bir takrir vardır. . • I 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) '— Aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Okunsun, sonra. Hükümet ve 
komisyon söz istiyor mu? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, bumdan evvelki müzake
remiz de bilhassa iki arkadaşımız, Hamdi Orhon 
ile Necip Bilge arkadaşlarımız iradettikleri bütün 
delilleri, bütün mantıki müdafaaları her sefer- | 
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de tekrar huzurunuzda serdiler. Ben bunla? 
üzerinde tekrar durmak için buraya çıkmış de
ğilim. Yalnız bugün Hamdi Orhon arkadaşir"' 
mızm ortaya attıkları bir iki mesele ile, Necip 
Bilge arkadaşımızın hukuki mütalâalarında ras-
ladığum yeni bir izah tarzına temas için huzu
runuza geldim ve Necip Bilge'dem başlıyacağım. 

Arkadaşımız bundan evvelki celsede çok 
[kategorik, çok katı bir şekilde ̂ konuştular ve 
11 nci maddeyi Anayasaya muhalif olarak gös
terdiler. Halbuki bu sefer, dikkat ettim, birta
kım hukuki mütalâalarla şu bakımdan muha
liftir, fakat şu zaviyeden değildir, ama şu za
viyeden ide muhalif tir, diyerek konuştular ve 
fcaitî bir fikir fceyan etmeden ayrıldılar ve... 

NECİP BİLGE (Niğde) — Katî söyledim. 
ıSAMET AĞAOĞLU : (Devamla) —Ortaya 

öyle bir formül koydular ki ben de ondan isti
fade edeceğim. Teşekkür ederim. 

Dediler iki; âmme hukuku adinden gelmiş 
olan bütün tesisler, bütün müesseselefr elbette 
ki mülkiyet iktisap etmek'bahsinde vâzıı ka
nunun istediği gibi olmıya mecburdur ve bu 
da Anayasaya muhalif değildir. Derhal arze-
deyîm ki, kendileriyle beraberim ve bunun 
içindir iki cemiyetler ister müsaadeye tâbi ol
sun, ister olmasın âmme hukuku müesseseleri
dir. Cemiyetler âmme hukuku tarafından ih
das edilmişlerdir. 

NECÎP BÎLGE (Niğde) — Çünkü hususî
dir. . ' . - " • 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Bu kür
süden âmme hukuku nazariyeleri üzeırinde yük
sek vâzıı kanunu rahatsız etmekten içtinap ede
rim. Burası nazari münakaşasının yeri değil
dir. Ama Necip Bilge arkadaşımızın vicdanın
da bizim.haklı olduğumuz hakkında kanaat do
ğurmak için bu bahse bir nebze dokunmak iste
dim. Hususi hukuk ile âmme hukukunun tefri
kini muhtelif zaviyelerden yapmak mümkün. 
Ama bir ölçü vardır ki, bütün ulema bunda 
müttefiktir. Yaşiyan varlıkların dışındaki var
lıklar ancak cemiyetin tasdikiyle meydana ge
lirler. . 

Eğer âmme hukuku tarifini başka bir ekole 
göre ele alırsak ferdi hiç tanımamak lâzımdır. 
Bu ekole göre insan doğar, doğduğu andan iti
baren yaşama hakkı vardır, Çünkü ona bu hak
kı kanun vâzıı veriyor!. 
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NECİP BİLGE (Niğde) — 18 nci asır fel

sefesi o. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Müsaade 

buyurun. Ben âmme hukukunun bu ekole göre 
izah etmiyorum. Ama diyorum ki; hususi hu
kuk ve âmme hukuku ayrılıp tetkik edilirse 
fertlerin teşkil ettiği.cemiyetler ancak kanun 
vâznnm kendilerine hayat tanımasiyle meyda
na gelebilirler. Bu tanınma olmadıkça cemiyet 
yoktur. Sonra kanun vâzıı yalnız hayat, arkadaş
lar, uzuv ihdas ediyor, bir heyeti umumiyesi 
olacak, bir idare meclisi olacak, bir reis olacak 
diyor. Bu reis, idare meclisi ve heyeti umumi-
yesinin de vazifeleri şunlar, şunlar olacak diye 
yazıyor!. 

Yani tâbir caiz ise, makineden adam yapan 
bir mühendis gibi vâzıı kanun cemiyeti muhte
lif uzuvlariyle ihdas ediyor. Binaenaleyh ben 
arkadaşımla hemfikrim. Çünkü kendisi de ka
bul ediyor ki; Anayasanın 70 nci maddesi ka
yıtsız şartsız bir hürriyet tanımıyor, fertlerin 
hakları da kayıtsız şartsız değildir. Reşit olmı-
yanm tâbi olduğu tahditlerden aklını kaybeden
lerin tâbi olduğu bütün tahditlere varıncaya 
kadar, çeşitli tahditler karşısındayız. 

Bu topraklarda oturmayıp başka memleket
lerde oturanların bu topraklarda iktisap edebi
lecekleri mülklerin ne olabileceği hakkında çe
şitli hükümler karşısındayız, filân ve filân ma
hiyette müessesenin hangi şartlarla mülk iktisap 
edebileceği hakkında vaz'edilmiş hükümler kar
şısındayız. meselâ bankalar, mevzuları dışında 
mal iktisap edemezler. 

Hamdı Orhon arkadaşımızın sözlerine geçi
yorum. 

Hamdi Orhon arkadaşımız müktsep hak üze
rinde bu derece ısrar etmeselerdi, şimdi arzede-
ceğim noktaya hiç temas etmiyecektim. Bu ko
nuda ben muammer Alakant arkadaşımdan bir 
az daha ileri giderek diyaceğim ki, Halk Parti
sinin bu 17 nci madde üzerinde konuşmaması, 
ağzını açmaması lâzımgelirdi. Çünkü, tıpkı ken
dilerinin verdiği misalde olduğu veçhile, kato-
lik kilisesi gibi, bir parti mahiyetini iktisap et
tiler, tıpkı orta çağın katolik kilisesi gibi bizim 
dışımızda, Halk Partisinin dışında selâmet yok 
dediler. Kendilerinden başka bir parti kabul et
mediler. Hattâ diğer cemiyetleri bile kendi iç
lerine aldılar. Sonra da bu madeyi getirdiler, 
Cemiyetler Kanununa koydular 
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I HAMDI ORHON (Trabzon) — Öyle bîrşey 

yoktur. 
BAŞKAN — Sözü kesmeyin. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Hükümet 

konuşuyor, olmıyan birşeyi getirdi dememesi lâ
zımdı*. 

BAŞKAN — Zatı âlinizin de sözünü keser
lerken aynı şeyi söyledim. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Getiren 
kim Hükümet mi, değil mi? Mütemadiyen di-

I yor ki Hükümet getirmedi, komisyon koydu; 
hattâ garip bir tesadüf vaktiyle de böyle oldu 
diyor! 

Bendeniz Hükümet namına dedim ki, Hükü
met komisyonun bu fikrine iştirak ediyor, HİQ 
ayrılığımız yoktur. Ben, o zaman iktidarda fa
lan zat vardı, o getirdi demedim. 1937 veya 
1938, senesinde getirdiler. Ama her halde geti
ren biz değildik. Bizden başkaları idi. Siz üze
rinize almıyorsunuz! O zamanki iktidar üzerine 
alsın. Ama bu da bizim için garip bir tezad olur! 

Evet arkadaşlar, yüzlerce milyonu aşan mal 
iktisab ettikten sonra artık başka teşekküller 
voya cemiyetler mal iktisap edemez, dediler. Bir 
demet yığınına arkalarını dayadılar, ondan son
ra da müsavat getirdik işte efendiler diye hay
kırdılar. (Soldan gülüşmeler). Bu bir komik man
zaradır, bir tiyatro manzarasıdır, Bunu eğer 
kuvvetli iki artist sahneye çıkarda oynarsa kah
kahadan ölürüz. Birisi dayamış arkasını dağ 
gibi bîr yığma diğerine sen bunu hiçbir zaman 
iktisap edemezsin, diyor, sonra da ilâve ediyor, 
işte gördünmü müsavi, olduk. (Soldan gülüşme
ler). 

Fransız inkılâpçılarını ele aldılar, Fransız in
kılâpçıları kiliseden korktu, dediler. 

Arkadaşlar; vicdanımın sesini arzediyorum; 
Cumhuriyet Halk Partisinin iktisabettiği mal
ların azametinden Türk milleti korkmuş bulun
maktadır. Benzeyiş tamamen yerindedir. Bu ka
dar muazzam bîr mülk yığını ile bu memlekette 
eşit siyasi faaliyette bulunmak ihtimali yoktur 
arkadaşlar. (Soldan çok doğru sesleri). 

Buradan antidemokratik kanunlar bahsine ge
leceğim. Antidemokratik mefhumu nedir? Hamdi 
Orhon arkadaşımın «antidemokratik» dediği işte 
şimdi arzettiğim manzaradır. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Hangisi Sa-
I mot Bey? 17 nci madde... 

— $09 — 
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âi-MBT A&AOĞLU (Devamla) — Ben size 

söyletmek istiyorum. Cemiyetlerin, maksatları dı
şında mal iktisap etmelerini meneden bir hüküm 
antidemokratik değildir. Asıl antidemokratik 
olan, bir memlekette siyasî mücadeleyi müsavi 

"silâhlarla yapmak imkânını bahşetmiyen hüküm 
ve kayıtlardır, ölçümüz budur. Bu ölçüyü ne
rede tatbik edebilirsek, oraya antidemokratik vas
fını tereddüt etmeden vurabiliriz. Ama. Necip 
Büğe arkadaşımın okuduğu şekildeki bir antide
mokratik : tarif î çok nazari kalır. O lüzumsuz 
yere hürriyetleri tahdit eden hükümler! Peki öl
çü nedir? Lüzumun ölçücü nedir?.vazıı kanun 
her hâdisede lüzumu, müzakere ye münakaşa 
edecektir. Her hâdisede lüzum, evvelâ hâdisenin 
tekevvün ettiği zamanın .şartlarına göre değişir. 

Sonra hâdisenin cereyan ettiği zeminin şart
larına göre değişir, sonra o zaman ve mekân işin
de yaşıyan insanların terbiye tarzlarına göre, gö
rüş tarzlarına göre;değişir. Ölçü nedir? Ben ken
dilerine daha mütemmim malûmat arzedeyim; în-
san Hakları Beyannamesine imza koymuş olan 
devletlerin, kanunlarını beyanname esaslarına 
göre değiştirmek veya değiştirmemek bahis konu-

. su oldu. Bizzat Fransızlar, bizzat ingilizler ve 
Amerika'lılar dediler ki; bu beyanname bir espri
dir, bu beyanname bir zihniyettir. Bu zihniyet, 
kendiliğinden bir devletin ve bir cemiyetin ida
resinde tezahür eder ye cemiyete ve devlete vasıf 
verir. Bunun dışında şu kanun demokratiktir, bu 
antidemokratiktir diye teferruata girme"k, cemi
yet nizamını baştan başa.alt üst etmek demektir. 
Nerede bir kanun bir cemiyetin vasfını demokra
tik olmaktan mahrum ediyorsa o, antidemokratik 
bir kanundur. îşte bundan evvelki konuşmamda 

, arzetitiğim gibi müzakere ettiğimiz kanun cemi
yetimizin vasfına antidemokratik damgasını vu
ran bir kanundur. Kabul etmemiz lâzım-
geleri ölçü bundan ibarettir. Son olarak 
Hamdi Orhon arkadaşımızın* ileri sürdüğü bir 
fikre temas edeceğim. Tasfiyei mahkeme yapsın. 
Çünkü, Hükümet kendi hasmı olan partilerin mal
larını hükmü karakuşi takdirlerle istediği gibi 
sattırır, diyor... (Bir senede kendileri satacak 
sesleri) Bu müzakereye başladık, ilmî konuşalım, 
politikanın içine girmiyelim dedik. Fakat 6 mu
hakkak politika yapmak istiyor. Halbuki tasarı 
sarihtir. Partilerinin elinde bulunan malları bir 
sene içinde yine kendileri bildireceklerdir. Bu 
hükmü tatbik edelim, C. H. Partisi bir envanter 
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I defteri yapacak, benim şu kadar lira de

ğerinde mülküm var, kahvem, sinemam, eğlence 
yerim var, şurada veya burada... (Gülüşmeler) 
Neye güldüğünüzü biliyorum, çünkü bunların 
hepsi hakikaten vardır. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Nerode bun-
| 1ar Samct Bey, sizi davet edelim. 
İ SAMET AĞAOÖLU (Devamla) — Maliye 

Bakanına bir sözlü soru verirsiniz o size hepsini 
söyler. -

Şimdi C. Halk Partisi bir envanter yapacak, 
diyecektir ki; şu bina merkez lokalidir, bunun 
yanındaki şu bina kütüpane, şurası içtima yeri, 
şurası umumi heyet toplantı mahallidir. Bunu 
vilâyetlerde ve köylerde,de yapacak. îşte bahis 
mevzuu olan yerler bunun dışında olan yerlerdir. 
Bunların da bir sene zarfında kendileri elden çı
karacak. Bundan korkacak ne var? Bir 
sene gibi - uzun bir müddet veriliyor. 
Son olarak arzetmek istediğim nokta 
şudur "arkadaşlar; iki yoldan birisini kabul ede
ceksiniz. Ya siz de tıpkı O. ,H. Partisi zamanında 
onun yaptığı gibi, bugün ekseriyetinizin mensup 
bulunduğu partinin nihayetsiz derecede mal ikti
sap etmesine imkânlar arıyaçaksınız (Asla, asla 
sesleri) ve tıpkı bugün olduğu gibi yarın iktidara 
gelecek parti karşısında müktesep hak diye feryat 
edip duracaksınız veya bu milletin istediğini, bu 
memleketin ihtiyacını ve bizzat Demokratik reji
min icabını göz Önünde tutarak bugünkü fiilî va
ziyeti kayıtsız şartsız tasfiye edeceksiniz. Bu ya
pıldıktan sonradır ki, artık bu memlekette siyasi 
mücadele normal bir hale gelecek, para kuvve
tiyle rey satmalmak, vicdanlar üzerinde' maddi 
kuvvetlerle tesirler yaratmak gibi elîm hâdiselerle 
karşılaşılmıyacaktır. 

İşte arkadaşlar, müzakere etmekte olduğunuz 
kanun bunun içindir ki, bir inkılâp bir rejim ka
nunudur, ona göre hüküm vermeniz lâzımgelir. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN —̂ Halik Par t i s iGrupu adına Fa
ik Ahmed Barutçu. 

; FAİK AHMED BARUTÇU (Trahzon) — 
M'uhtere'm tarkadaşl'ar, ıbendeni'z konuşmaların 
belirttiği durumu tam Mr o'bjektilviît© içinde mü
talâa edeteeğim, 

• Muammer Alakant arkadaşımız, iştirak ede
ceğim bir nrüta'l'âa ileni sürdüler, tarih tekâ-

J mül'den ibarettir, dediler. Doğrudur. Tarih, 
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umumiyetle mazinin-hatalarını tekrar etmemek 
için istikba.İi aydınlatan dersler verir. Biz bu-. 
^gün önümüze gelen kanunlar üzeninde Anaya
saya uygun mü, değil mi, 'Mi* Anayasa hukuku 
bakımından ve sonra da demokratik prensiple
re aykırı olmasın diye o (bakımdan hassasiyetle 
durmaktayız. Yüksek Meclisin bu şiarı haki
katen yerindedir. 

Ben, Sayın Sanmet Ağaoğlu arkadaşımızın gö
rüşüyle, bu konu üzerinde mütalâa serdetmeyi' 
inhisara tâıbd tutacak değilim. 

Anayasa mevzularımda, Garip demokrasileri
nin parlâmentolarında, hükümetler; daha ziya -̂
de dinleyici olmayı tendin .ederl'er ve meclisi 
anayasa mevzularında, anayasa prensipleriyle baş 
ba'şa bırakılir. 

'Tersine olarak arkadaşiımız burada ileri 
sürülen iania'yasa mevzuunda. Cumhuriyet Halk 
Partisi konuşamaz diye işi 'tamam'en çok aykırı' 
tarafından ele almışlardır. (Anayasa değil, 17 
n'ci madde sesleri)- Şimdi izah edeceğim. (Dâ
va çurüfk seslenü). Müsaade buyurun, mevzua 
girelim. Konuşmalar bize mevzuun hakikaten 
önemli köşeleri olduğunu göstermiş bulunmak
tadır. Bir şahıs hakiki olsun, hükmi olsun, 
gayrimenkul iktisabı hakkından kısmen veya 
tamamen mahrum edilebilir mi, «edilemez mi? 
Bir. 

. (Bir. şahsın hakiki olsun, hükmi olsun, ikti
sap ettiği gayrimenkullcr üzerindeki mülkiyet 
hakkı, Anayasanın tâyin ettiği eşkâlin dışında 
iskat 'edilebilir mi? İki1. 

Üçünlcüsü; bir şahıs hakiki oTsun, hükmi ol
sun, (gayrimenkul tasarrufunda diğerlerinden 
farklı ve imtiyazlı vaziyette bulundurulabilir 
mi? (Demek ki, mesele konuşuldukça her ba
kımdan 'anayasa hukukîyle ilgili prensiplere te
mas etmekte olduğu ıgörülmÜştlür. Hükümet bu 
tasarıyı şu dÜşünieeyle Yüksek Huzurunuza sev-
ketmiştir : 1987 -1938 senesinde 'cemiyetlerin 
gayrimenkul' iktisap hakkı 'esaslı bir. takyide1 

tâbi , tutularak ikametgâhları İle 'gayeleri için 
katı surette lüzumlu (bulunan (gayrimenkullcr 
dışında gayrihııenlkul iktisap >edemiyeeeklerine 
dair (bir hüküm kanuna ilâve edilmiş ve bir mu
vakkat madde ile de o (tarihe kadar mevcut ce
miyetlerin iktisap ettiklerini istisna etmiştir. 

Şimdi; Hükümet politik adalet düşüntoesiyle, 
bu imtiyazlı ıgörünen va'ziyeti ıslah için, bu hük
mün kaldıolmasını istiyen tasarısını Yüksek 
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Meclise sevketmiştir. Bu tasarı üzerinde1 konu
şuldukça müsavat prensibini ihlâl «den bir vazi
yetin düzeltilmesi' mucip sebebiyle tetkika arze-
' dilen 'konunun, Anayasanın çeşitli prensipleriy
le ilgili bir manzara arz'ettüği 'görünmeye baş
lamıştır. Güzel, bu istisna fıkrasını kaldıralım. 
Acaba bu istisna fıkrasını kaldırırken bir şah
sın iktisap etmiş olduğu gayrimenkullerin, 
Anayasanın göstermiş olduğu eşkâl dışında, bir 
nevi onun üzerindeki mülkiyet hakkının, iskatı 
ile karşı karşıya gelmiş oluyor muyuz, olmıyar-
muyuz? 

Bunun üzerinde konuşurken işin diğer bir 
köşesi daha kendini göstermiştir. O d a ş ı i : Vak
tiyle 1937 ve 1938 de Cemiyetler Kanununa 
ilâve edilen esas hüküm, cemiyetlerin mahdut 
bir iktisap dışında gayrimenkul iktisap edemi
yeceklerine dair olan esas hüküm Anayasaya • 
uygun mudur, değil midir? Demek ki, mesele 
hangi tarafından ele alınırsa hir Anayasa prensibi 
ile kendimizi karşı karşıya görebiliyoruz. 

Nasıl bu hüküm Cemiyetler' Kanununa gir
miş vaktiyle? • 

Kıymetli arkadaşlarımızın ' tetkiki bize gös
teriyor k i : Bu hüküm elli sene evvelki, 1901 
deki Fransız Cemiyetler Kanunundan alınmış
tır. Fransızlar bir cemiyetin elinde memleket 
dâhilinde gayrimenkullerin tedavülüne mâni 
olacak surette birçok ıgayrimenkûllerin toplan
ması doğru olmadığı mucip sebebiyle bu hük
mü kendileri için lüzumlu görerek kanunlarına 
koymuşlar, o zaman bizimkiler de görmüşler. 

MÜCTEBA IŞTIN (Balıkesir) — Cazip bir 
hüküm. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Cazip mi, gayricazip mi? 

Arkadaşlar, kanun yaparken bâzan.cemiye, 
tin bünyesi içinde kendini, gösteren ihtiyaçla
rın tam icapları olarak değil de, ecnebi.memle
ketlerin mevzuatım tetkik ederken, görülen 
hükümlerden istifade etmeyi uygun görerek alı
nanlar olduğu da görülmektedir. (Soldan sade-, 
de gel sesleri) Hepsine geleceğim, merak etmeyin. 

Hakikaten bir siyasi veya gayrisiyasi cemiyet, 
maksadının dışında gayrimenkul toplamaya kal
kışır ve memlekette gayrimenkul tedavülünü sek
teye uğratacak vaziyetler karşısında bir ihtiyaç 
cemiyet bünyesinde kendini hissettirirse, -\ tedbir 
almaya başlarsın ve tedbiri de ihtiyacın gösterdi-
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ği hudut üzerinde kalarak alırsın, mücerret Fran
sız Kanunundan görerek aldığın takdirde, şimdi
ki gibi, bâzı hukuki komplikasyonlara meydan ve
rebiliyor. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Onda 
istisna var mı imiş? 

FAÎK AHMEfr BARUTÇU (Devamla) — 
• Şimdi arkadaşlar, müsavat prensibine aykırı gö
rülen bir durumun ıslahında, durumun Anayasa 
hukuku bakımından etraflı olarak tetkik edilmesi 
yerinde olacaktır. Kanunu, siyasi müsavat tesisi 
bakımından değil, hukuki müsavat tesisi bakımın
dan, Anayasa hukuku bakımından ele almak lâ-
zımgelen bir mevzu olarak kendisi gösterdiğine 
göre, yapılacak iş nedir? Biz, aziz arkadaşlarım, 
kanunların Anayasaya uygun olup olmadığı nok
tasında incelenmesi icabeden mütalâalar karşısın
da kaldığımız takdirde, Yüksek Meclisin göster
miş olduğu hassasiyete uygun istikamette yürü
müş olmak için yapacağımız iş nedir? Yapacağı
mız iş noktanın esaslı surette tetkiki ile vuzuh 
içinde ve huzur içinde karar vermeyi tercih et
mektir. Bizde, .kanunlar, çıktıktan sonra Anayasa
ya uygunluğunu tetkik edecek başka bir merci bu
lunmadığına göre, Yüksek Mecliste bu mesele 
üzerinde ileri sürülen, Anayasa hukukunu il
gilendiren prensipler bakımından konunun Ana
yasa Komisyonunca bir kere tetkik edilmesi lü
zumludur. Bir arkadaşımız dediler İd Anayasanın 
79 ncu maddesi gayrimenkul tasarrufunda ser
bestlik hududunun kanunlarla tâyin edileceğini 
âmirdir. Yalnız mühim cihet şudur ki: Gayrimen
kul tasarrufunda şahıs hakiki olursa bir türlü, 
hukuki olursa diğer bir türlü rejime tâbi tutula
bilir mi? Anayasanın eşitlik prensibi bakımından 
tecviz edilebilir mi, edilemez mi? Bütün bu nok
taların Anayasa Komisyonunca bir kere tetkik 
edilmesi Yüksek Meclisin bu meselede ileri sürü
len mütalâalar muvacehesinde hakiki bir eşitlik 
ve hukuki ve Anayasa prensiplerine tam bir uy
gunluk sağlamak noktasında hiçbir tereddüde ma
hal bırakmamak için yerinde olur. Bu sebep ve 
mülâhazalarla bu yolda bir takrir takdim ediyo-
rum. Anayasa Komisyonunun bizi tenvir etmesi 
yerinde bir vazife olacaktır kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Son sözü bir milletvekiline ver
dikten sonra kifayet önergesini okuyacağız. SÖz 
Emrullah Nutku'nundur. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, - Cemiyetler Kanununun 17 
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| nci maddesinin Anyasaya aykırı olup olmadığı 

hakkında bir akademik münakaşa kapısı açıldı. 
Evvel emirde şunu göz önünde tutmak lâzımdır 
ki, hüıkmi şahıslarla hakiki şahıslar arasında 
bir eşitlik mevzuubahis olamaz. Hükmi şahıs
larla yine hükmi şahıslar arasında «eşitlik mev
zuubahis olur, hakiki şahıslarla yine hakiki şa
hıslar «arasında leşitlik mevzuubahis olur. Çün
kü hükmi şahıs hakiki şahısların topluluğundan 

) ve büyük bir kudret halime gelmesinden doğar 
I ve bunun hürriyet hudutları da hakiki şahsın 

hürriyet hududundan çok geniştir. Şimdi Ana
yasa üzerinde bir münakaşa açılmış iken ve 

I ben de son süzü söylediğime göre, hepinizin 
I vicdanını tatmin «etmek üzere Anayasanın şu 

üç maddesini sıra ile arzedeyim. Bu suretle de 
kısa konuşmuş ve sizleri yormamış olurum..... 

Yalnız 70 nci maddeyi okumakla işin içinden 
çıkamayız. Şimdi 68 nci maddeden başlıyalUrn: 

«Madde 68. — Her Türk hür doğar, hür ya-
I şar. Hürriyet başkasına zarar vOTmiye'cek her 

şeyi yapabilmiektir. 
Tabiî haklardan olan hürriyetin her kes' için 

sunun, başkalarının hürriyeti sınırıdır. Bu sınırı 
ancak kanun çizer. 

I Madde 69. —'Türk'ler kanun karşısında eşit-
I tirler ve ayrıksız kanuna uymak ödevindıedir-

ier. Her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ayrıca-
I lıkları kaldırılmıştır ve yasaktır. 

Madde 70: — Kişi dokunulmazlığı, vicdan, 
düşünıme, söz, yayım, yolculuk, bağıt, çalış
ma,» mülk ««dinme, malını ve hakkını kullanma, 
'toplanma, dernek kurma, ortaklık kurma hak
ları ve hürriyetleri Türklerin tabiî «haklarından-
dır.» 

tşte arkadaşlar hepimizin bilmiş olmasına 
rağmen hafızalarınızda tekrar canlandırmak 
üzere bunları okumuş bulunuyorum. 

Şimdi buyurdular ki; Cemiyetler Kanunu
nun 17 nci maddesiyle bir tahdit yapmak Ana
yasaya mugayirdir. Bir defa böyle bir tahdidi 
yajnız 17 nci madde ile mi yapmışız? Bunu dü
şünmek lâzımdır. Cemiyetler mademki hakiki 
şahıslardan daha kudretli başka çapta ve da
ha geniş şahsiyetlerdir, yani hükmi şahsiyet
lerdir, âmme vicdanı, âmme nizamı bunları ha
kiki şahıslara nazaran bâzı tahditlere tâbi tut
mayı lüzumlu görmüştür. 

I Şimdi, Necip Bilge arkadaşımız, böyle bir 
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•talıdit yapmak lüzumlu umdur, buyurdular. 
Böyle bir tahdit yapmanın lüzumlu olduğunu, 
âmme vicdanı, âmme nizamı emretmiştir ki, bu 
memleketin-rejiminde, Anayasa rejiminde bugü
ne kadar yaşayıp gelmiştir. Ve bunun üzerinde 
bir tadil düşünülürken de tamamen, bunun âm
me nizamına uygun olduğu neticesine varılmış
tır. Ben bu teklife muarız olan arkadaşlarıma 
soruyorum;-bir defa komisyon muvakkat fık
rayı kendisi ihdas .etmemiştir. Ahmet Gürkaıi 
arkadaşımızın teklifine muvazi olarak bu mu-

' vakkat fıkrayı nazarı dikkate alınış, yani Ah
met Gürkan'm teklifini de tasarıya ithal etmiş
tir. Binaenaleyh komisyonun -kendiliğinden bir 
ihdası yoktur. 

*-<•• İkincisi;1-eğer bu muvakkat fıkra ortaya çık-
imasaydı or zaman bu tasarıya .hiçbir itiraz vâki 

. olmiyacaktı: İtiraz nereden geliyor; 17 nci mad-
<- denin esasına, çünkü bizim elimizde bir 17 nci 
madde tadili yoktur. Burada 17.nci madde 
mevzuubahis değildir. Elimizdeki tasarı doğ
rudan doğruya muvakkat madde ile 17 nci mad
denin tatbikat ve müeyyidesini tâyinden iba
rettir. Biz 17 nci madde üzerinde bir -münaka
şa yapmıyoruz ki, arkadaşlar; 17 nci maddeyi 
mevzuubahs ederek bunu Anayasa Komisyonu
mla, göndermek istiyorlar. Mevzımmuz bu madde 

- değildir. 17 nci maddenin tadili hakkında bir 
teklif getirirlerse yüksek Meclisiniz bunu o za
man düşünür. Ve belki de Anayasa Komisyo-

-nuna gönderir. ,Fakat bugün elimizdeki tasarı 
• 17 nci maddenin, aslı .üzerinde bize münaka
şa ve müzakere etmek hakkını vermiyor. Ya
ni demek istiyorum ki, eğer ikinci muvakkat 
madde bize getirilmemiş olsaydı, bu kanun hiç 
itirazsız olarak- çıkmış olacaktı. Binaenaleyh 
burada itiraz noktası, muvakkat ikinci, madde 
üzerinedir. 
• Şu halde arkadaşlar; bu tasai'mın Anayasa 
:Komisyonuna ' gitmesine lüzum ve sebep yok
tur. Hattâ bunu bu komisyona vermeye salâhiye
timiz de yoktur. 'Çünkü burada bu 17 nci madde
nin münakaşası movzuubahis değildir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tenevvür etmiştir. Kifayeti müzake

renin reye konmasını rica ederim. 
Gümüşane .Milletvekili 

Kemal Yörükoğlu 
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I BAŞKAN;— Kifayet aleyhinde söz llâmid 

Şevket înce'nindir. 
. HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, müktesep hak nedir, Anaya
saya muhalif kanun nedir? Bilhassa Samet'in 
söylediği veçhile rejim mevzuları nedir'? Ter
tip ve konular üzerinde düşünülürse ben şu 
kanaate varıyorum ki, bu .Meclisin hikmeti vü
cudu bunlardır. Bu itibarla sabrımızı tükete
cek arkadaşlar olursa yerlerimizden haykıra-
lım, kısa söylemesini rica edelim. Fakat bu ka
dar muazzam bir mevzu üzerinde, üç hukukun 
ana prensibi üzerinde müsaade ederseniz bu 
takriri reddedelim de konuşalım. Ve burada 
hukukun temellerine taallûk eden," Anayasa den
diği vakit en canlı bir mevzua taallûk eden bu 
sahada konuşalım. Bu, lâalettâyin Gümrük Ta
rifesi Kanunu, Vergi Kanunu değildir. Bu, hik
meti vücudumuza taallûk eden bir " mevzudur. 
Bunu görüşelim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer takrirler vardır, okutacağım : 

Yüksek Başkanlığa 
İleri sürülen Anayasa prensipleri bakımın

dan mevzuun evvel emirde Anayasa Komisyo
nunca tetkik edilmek üzere mezkûr komisyona 
havalesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Faik Alımed Barutçu 

(Soldan ret ret sesleri) 

Yüksek Başkanlığa 
Arzeylediğim sebepler dolayısiyle tasarının İç

işleri Komisyonuna iadesini rica ederim. 
Trabzon Milletvekili 

Hamdi Orhon 

(Soldan ret ret sesleri) 

Yüksek Başkanlığa 
Cemiyetler Kanunu tasarısının, Mecliste ge

çen müzakerelerin ışığı altında yeniden incelen
mesini sağlamak üzere Adalet ve İçişleri komis
yonlarına iadesini arz ve teklif ederim. 

, Niğde Milletvekili 
Necip Bilge 

I (Soldan ret ret sesleri). 
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B : 05 28.^ 
' ' BAŞKAN— Efendim,'aykırılık sırasına gö
re Faik Ahmed Barutçu'ııun Anayasa. Komisyo-
nıma gönderilmesini tazammün eden takririm 
oyunuza arzediyorum. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Beis Bey, ekseriyet var mı? 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır. 
(Sağdan beş milletvekili ayağa kalktı ve yok

lama yapılmasını istedi). 
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Reddedilmiştir. 
FERİD MELEN (Van)' — Beş kişi ayağa 

kalktık yoklama istedik. 
BAŞKAN — Oylama sırasında olmaz,. Daha 

evvel isteseydiniz. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Tüzük 

hükümlerini tatbik etmek lâzımdır. 
BAKSAN — Oylama sırasındadır efendim, 

daha evvel söyleseydiniz. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) —Bilhassa 

oylama sırasında yoklama istenir. 
BAŞKAN — Efendim takririn birisi reye 

kondu ve neticesi alındı. 
FAÎK AHMED BAtitfTÇU (Trabzon) — 

Böyle olmaz'efendim. Daha evvel 5 kişi ayağa 
kalkmış ve yoklama talebinde bulunmuştur. Tü
zük hükümleri bu kadar ihlâl edilmez. Biraz bi
taraf olunuz. 

BAŞKAN — Diğer takrirleri oya koyabil
mek için yoklama yapacağız efendim. 

(Yoklama yapılmaya başlandı). 
(C. H. Partili Milletvekilleri salondan çık

maya başladılar). 
(Soldan, ne kaçıyorsunuz, kaçmayın, gelin 

sesleri, gürültüler). 
FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

Söz istiyorum. 
BAŞKAN— Söz vermiyorum. Oturun. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 

'Bizi mevcut diye göster. 
YUNUS MUAMMER. ALAKANT (Zongul

dak) — Yoklama hakkında söyliyeceğim, 
BAŞKAN — Yoklama yapılıyor, söz vermi

yorum. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) ~~ Direniyorum, söz istiyorum. (Soldan sü
rekli gürültüler, kapak sesleri). 

BAŞKAN — Kürsüye çıkmayın, Muammer 
Bey. Size söz vermiyorum. Söz vermiyorum., 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Yoklama hakkında konuşacağım. (Sol
dan, kapak sesleri, gürültüler) / ;.."••' -* 

BAŞKAN — Size söz vermiyorum. Direnir-
seniz hajkkımzda ceza vereceğim. (Sol'dan, Mu
ammer in sesleri, gürültüler, kapak sesleri), 

. BAŞKAN — Söz vermiyorum; efendim, inin 
efendim. (Gürültüler, celseyi kapayın sesleri). 

(Gürültüler). 
BAŞKAN — Muammer Bey söz vermiyorum. 
YÛNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak)— Arkadaşlar...'(Gürültüler). 
-BAŞKAN — Usule riayet etmezseniz ihtar 

cezası vereceğim, Muammer Bey. 
(Başkanlığa hürmet lâzım sesleri). 

I NAŞÎT FIRAT (Ordu) — Reisine her keşten 
evvel sen hürmet edeceksin. (Soldan : Naşit Fı
rat'a hitaben : Dışarı çıkma sesleri). Ben bura
dayım. Fakat istediğim zaman oturur, istediğim. 
zaman çıkarım. Burası Meclis. 

BAŞKAN— Gürültü etmemenizi ı-ica ede
rim. Yoklama istendiği için yoklama yapılacak-
^ .. . , . .. . .", «. 

(Yoklamaya devam edildi). 
BAŞKAN — Ekseriyet yok iddiasiyle Divan 

müşkülâta sokulamaz. 
YUNUS MUAMMER. ALAKANT (Zongul

dak) — Yoklama esnasında muhalefet Meclisi 
terkedemez, terketmesi içtüzüğe aykırıdır. (Sağ
dan İçtüzülü oku sesleri). 

BAŞKAN — Muammer Bey size söz vermi
yorum. (Devam sesleri). Yoklamaya devam edi
yoruz. 
- (Yoklamaya devam edildi). 

(C. H. Partili milletvekilleri dışarı çıkmak
ta devam ettiler) (Soldan kaçıyorlar, kaçmayın 
sesleri, gürültüler). N 

BAŞKAN — Yapılan tetkikte ekseriyet mev
cut olduğu anlaşılmıştır. Okunan takrirleri oyu
nuza arzediyorum. Niğde' Milletvekili Necip 
Bilge'nin, tasarının İçişleri ve Adalet komis
yonlarına gönderilmesini mutazammm tahririni 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Hamdi Orhon'un takriri münhasıran İçişleri 
Komisyonuna gitmesine aittir. Bunu oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

I Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum, 
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İtabül edenler... Etmiyenler... Maddelere ğeeil-
mesi kabul edilmiştir. 

Cemiyetler Kanununun 33 ve 35 nci maddeleri 
ile muvakkat maddesinin tadiline dair Kanun 

BÎRİNCÎ MADDE — 3512 sayılı Cemiyetler 
KajMnünun 4919 sayılı Kanunla -tadil oluna»n 
83 ve 35 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. "' ' *. • , 

Madde 33. .<— Birinci maddenin son fıkrasın
da yazılan veya dokuzuncu maddede yasak edi
len delmekleri kuranlar ve idare edenler hakkın
da hareketleri daha ağır cezayı gerektiren bir 
suç olmadığı takdirde, Türk Geza Kanununun 
526 ncı maddesmin ,birinci fıkrasında yazılı ceza 
hükmolunmakla beraber bu dernekler f es-
holunur. 

Mahkeme, hükümden önce dahi bu dernekle
rin faaliyetlerini menedebilir ve mallarını mu
hafaza altma alabilir. 

2, 4 ve 15 nci maddeler hükümlerini yerine ge-
tirmiyen dernekleri kuranlar hakkında 50 liraya 
kadar hafif para cefası hükınoluıimakla beraber 
mahkemece eksikliklerin tamamlanması için bir 
ayı .geçmemek üzere verilecek süre içinde bu 
ödevi yerine getirmiyen derneklerin feshine ka
rar verilir. 

25 nci maddede yazılı mecburiyeti yerine ge-
tirmiycnler hakkında Türk Ceza Kanununun 526 

' ncı maddesmin birinci fıkrasında yazılı ceza 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 35. r-X0, 11, 12, ,13, 14ncü madde
ler hükümlerine , aykırı, harekette bulunanlar 
bu hareketleri daha ağır bir cezayı gerektir
mediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesinin birinci fıkrası.hükmüne göre ceza
landırılır ve bu dernekler feshedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-1. 
.mistir. - . , 

MADDE 2. — 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nunun muvakkat maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Muvakkat madde — Bu kanunun neşri tari-
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hinde kurulmuş bulunan cemiyetler ve müesse
seler en çok j bir sene içinde durumlarını bu 
kanun- hükümlerine uydurmaya mecburdurlar. 

Yukardaki fıkra hükmüne riayet etmiyen ce
miyetler ve müesseselerin 17 nci madde dışın
da. kalan gayrimenkıılleri Bakanlar Kurulu ka
rarı ile Maliye Bakanlığınca sattırılarak bedel
leri ait olduğu cemiyet ve müesseseye verilir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Bu madde 
hakkında arkadaşlar uzun boylu konuştular, ben 
de kendi görüşümü söyledim ve idari takdir 
yoliyle siyasi partilerin... Gözüm Samet Beyi arı
yor ama, bulamadım. < 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Biz varız. 
(Gürültüler) 

HAMDI ORHON (Devamla) — Siz varsınız, 
ama ben Samet Beye cevap vereceğim. (Soldan: 
Gürültüler); Arkadaşlar; ben bana cevap veren 
Samet Beye cevap vereceğim. Arkadaşımız ma
lûm üslubu ile konuştular. Ben işin politika 
tarafına sapmadım. (Soldan: Gürültüler) Ken
di görüş,ümü olduğu gibi Meclise arzederken Sa
met Bey bir politika nutku verdi. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde konuşunuz. 
HAMDI ORHON (Devamla) — Madde, üze

rinde konuşuyorum. j 
BAŞKAN — Rica ederim madde hakkında 

konu sunuz. { 
HAMDİ ORHON (Devamla) — Başkanım, 

rica ederim dikkat buyurunuz, ben 17 nci mad
de üzerinde görüşüyorum.: Sözümü kesmeyin ri
ca ederim. 

Ben evvelce uzun boyju izahlarda bulundum. 
Samet Bey bu mevzuda! konuşmaya benim hak
kım var mı, yok mu gibi {ifadelerde bulundular. 
Samet Bey bir milletvekilinin konuşma hakkını 
dahi böylece kayıtlıyacakj şekilde beyanatta bu
lundular. 

Ben fikrimi şimdiye kadar olduğu gibi taraf
sız ve açık olarak Yüksek Meclis önünde açıkla
dım. 

BAŞKAN — Rica ederim bunların madde ile 
ilgisi yoktur. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Rica ederim 
Başkanım, arkadaşlar, sükûnetle dinleyiniz, söz
lerim ile 17 nci madde üzerindeydm. Büyük 
Meclisin bu kadar heyeıcanli' celsesinden, sonra 
beni fikrimi izah ediyorum, lütfen heyecanilan-
madan dinleyiniz. . ; . - . ' . , 
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IBA'ŞKAN — Görüyorsunuz ki,, sükûnetle din

liyor, vazifemi yapıyorum. Heyeti> • umıımiyesi" 
konuşulup" ıgeçmiş, şimdi madde üzerin'dei görü
lüyoruz. HatMâtmanı iicabetme'z mî rica- ede-
riiıü'T" . , 

HAMDİ ORHON (Devamla) •— Şimdi Sa-
met ©ey 17rn!ci ma'ddo üzGl'indo; Haindi Bey sa
lâhiyetle fc'onuşnı amaliydi, dediler. Ben ilıer za~ 
ima'n fikrimi tesir altında kalmıyaırak müdafaa 
edenim. Ben ne dedim 1 Yine onu diyorum. 17 
inci madde Ibüıgün yaşıyan cemiyet'ler rejimine 
göre kanunumuzun 'bünyesinde' vardır. Cemi
yetler maksatlarından başka igıayriimenlral' edi
nemezler, Ibu şekillide ıgayrimenkul' edinenler 
varsa Hükümet bunları tasfiye1 etmeye ken'dle-
rini davet ..eder. Bu büklüm yaşıyor. Cemiyet
ler [Kanunu rejimi yaladığına göre, bunun dı
şında bir şey söylemiyorum. Ona aykırı bir 
te'z münakaşa edilebilir ama bugün kanunun 
içindeyiz. Diyorum ki, arkadaşlar idari temi
nat sistemini 'bırakalım. Adlî teminat diye yıl
larca çaliştılk ve fırsat düştükçe bunun1 içine* 
ıglirdik. Bu beyanlarımı Ala'kan't arkadaşımız 
ikendiane ıgöre laniaıdı, burada-birtakım sözler söy
letil, ıgütti. Hanıgi cemiyet olursa olsun «ima1 ma
lın satılması veya malın tasfiyesi için mal saihi-
Ib'i dö .takdir 'hakkına kullanan Hükümet de ad
liyenin karşısınla fitsin', bakimin karşısın'a git
sin. Benim istediğim, adlî teminat sisteınidir. 
17 nci madde hükmü mahfuzdur. Hükümet, 
ıb:er ıhangi bir cemiyet olursa; olsun şu -.malin fac
iadır, diye takdir hakkını kullansın, ama satış 
ve tasfiyeye igelince hâkim karşısına gidelim 
diyorum; dâva ıbu. Hayır diyorlar. Hükümet 
ihâlâ Cumhuriyet Halk Bartisiyfe meşiguldür. 
Emvaliyle meşguldür.- (İSoldan gayet tabiî ses-
feri, ıgürÜM'ler). 

IBAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyin ar-' 
kadaşlar. 

HAMDİ ÖRHON (IDevamla) — Müsterih 
olun ıSaym Başkanben gürültüye rağmen tezi
mi müdafaaı ederim. 

IŞimdi ben bir. ön'erfge veriyorum, kabul: eder
siniz veya; kabul etmezsiniz lama ben mİTletve-
kil'liği vazifemi yaparım. 

' BAŞKAN' -~ Başbakan Yardumcısi. 
••'" DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-
"DIMÇISr SAMET AĞAOĞLU (Manisa) — Ge
rek' sayın: Faik' Ahmed Barutçu, gerek Haımdi 
;Orhon arkadaşımız benim, sözümü, milletve-
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j killerinin- konuşma salâhiyeti. yoktur, demişim 

şeklinde tahlif ederek ifade ettiler. Bereket 
versin şimdi zaptiv elime verdlıer, kalemim ele 
üzerinde oynamadı. Cümleyi okuyacağım: 

«Şimdi, Orhan ^arkadaşımız müktesep hale 
üzerinde bu derece ısrar etımeselerdiarzedıeee-
ğim noktaya, hiç temas etmiyecektim.» :^ani 
müktesep. hak ısrarınız karşısında «diyeceğim 
ki, Muanmıer Alakant arkadaşımızdan da.biraz 
daha ileri giderek (diyeceğim ki, Hailk Partisi
nin 17 nci madde üzerinde^ konuşmaması lâzım-
gelir» yani müktesepshaili- üzerinde konuşmama-' 
sı lâzımgclir. " 

HAMDİ ORIION (Trabzon) — Nedeni 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Çünkü 

Halk Partisinin sırtında taşıdığı kanburlarm 
en büyüğü bu 17'nci maddedir, arkadaşlar. 
('Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

HAMDİ OBHON (Trabzon) — Halk Partisi 
sizleri yıllarca sırtında kanbur diye taşımıştır 
Öanıet Bey! 

BAŞKAN —• Hamdi Bey, siz söz alma dan, 
söylüyorsunuz. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) —Yüksek 
Meclisin. huzurundayım, kendi; kendinle mi ad
dediyorsunuz' burada konuşanı ? Meclise karşı 
biraz hürmetkar olmak lâzımdır. 

HAMDİ ORHONi (Trabzon), — Evvelâ siz 
hürmetkar olunuz: 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Hamdi 
Orhon arkadaşımız son sözlerini bitirirken, Hü-
ıküimet: hâlâ Halk Partisiyle meşguldür; dediler. 
•Birinci konuşmamız, ikinci konuşmamız', mey
danda dır. Bir: kısım arkadaşlarımın Halk' Par
tisini misal olarak vermeleri, karşısında eledim, 
ki; «Maalesef ortada tek misal sizsiniz...;Başka 
varsa | gösterin de ben de dâhil olarak arkadaş? 

I 1ar Halk Partisi, ve filân teşekkül- bu. şekilde 
mal iktisap etmiştir diye misal, versiüİer.» 
Hükümet Halk, Partisiyle meşgul-değildir. Ar
kadaşlar; Hükümet bu memlekette mensup ol
duğu partinin programımda yer almış bulunan 

[̂  demokratik rejimi bütün icapiâriyle birlikte 
yerine getirmekle meşguldür. (Soldan bravo 

j sesleri, sürekli alkışlar). Bunu yaparken kar-
şısıam-. çıkan- engellerin başında Halk Partisinin 
uzun zamanlardan beri bu ınenılekette- tatbik 
ettiği tek parti devrinin bütün kötü zihniyeti-

I ni müesseseler halinde' tecelli etti^meksuretiy-
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ie feii'şunıza dikımig bulunduğu maniler vardır. 
Bu mâniler kendiliğinden ve haklı olarak Halk 
Partisi şeklinde karşımıza çıkıyor. Realite bun
dan ibarettir. Yoksa Hükümet Halk Partisi ile 
meşgul değildir. Bir noktayı daha arzetmckte 
fayda mülâhaza ediyorum. Hakikatta asıl Halk 
Partisi her an Hükümetin, B, M. Meclisinin mem
lekette demokratik rejimi bir an evvel yerleştir
mek liçin yaptıkları çalışmalar ve gayretleri kös-

• teklemeye, önlemeye çalışmakta ve uğraşmaktadır. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Hayır, o yal

nız senin, görüşündür. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMET AĞA-

OĞLU (Devamla) —• Ben şahsiyata girmiyorum. 
Şu. kadarını arzedeyim ki daha beş dakika evvel 
obstruksiyona baş vurdular. Bu Meclise karşı ya
pılmış çok ağır bir harekettir. Reye kadar gelmiş 
bir müzakerede temayülünüz ve tasvibiniz teza
hür etmiş-,bir vaziyette iken, riyaset meseleyi re
ye koymak üzere iken olduğu bir sırada Halk 
Partisinden beş kişi ayağa kalkarak ekseriyet yok
tur, yoklama istiyoruz dediler. Ekseriyet olup ol
madığının tesbitini istemek haktır, fakat bu hak
kı suiistimale kadar gidilirse bu bir obstruksion 
hareketinden başka bir şey olmaz. Daha beş daki
ka evvel işte böyle klâsik bir obstruksiyon hâdi
sesini seyrettiniz. 

Bu zihniyetle hareket eden arkadaşlarımızın, 
kalkıp da bizimle uğraşıyorsunuz demeleri haki
katen insafsızlığın ta kendisidir, (Soldan -bravo 
sesleri, alkışlar) • 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, Hamdi Orhon arkadaşımız tas
fiyenin mahkemece yapılmasını teklif ettiler. Ben-
denizce bu teklif hukuki esasatla, hukuk kaideleri 
ilo asla kabili telif değildir. Yüksek heyetinizin 
malûmudur, mahkemeler nizaları hallederler dâ
valara bakarlar. 

Ortada halledilecek bir dâva ve niza yoktur. 
Mevzuubahis olan şey, Halk Partisine verilmiş 
mühlet olan bir sene zarfında, tasfiyesi yapılma
mış bulunan mallarının satışlarının Bakanlar Ku
rulu karariyle Maliye Bakanlığınca yapılarak be-. 

„ deUerinin yine Halk Partisine verilmesinden iba
rettir. Mahkeme hiçbir zaman icra dairesi değil
dir. Ve böyle satış işleriyle de kanunen vazifelen-
dirilmemiştir. Bu itibarla teklif asla yerinde ol
madığından reddini rica ediyorum. (Soldan bra
vo sesleri) 

4.İ952 Ö : İ 
| BAŞKAN — Emrullah Nutku. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, Hamdi bey arkadaşımızın üze
rinde durduğu husus ilk nazarda pek cazip gibi 
görünüyor. Fakat Bakanlar Kurulu karariyle Ma
liye Bakanlığınca bir tasfiye yapılıyor ve bedel
leri de kendilerine iade olunuyor. Bundan evvel 
de, yani bu muameleler yapılıncaya kadar da bir 
sene müddetle kendileri tarafından istedikleri gi
bi bunun tasfiyesinin yapılmasına imkân veri
liyor. Artık bunun üzerinde durmaları doğru de
ğildir. Nihayet işi geciktirmeye matuf olsa gerek
tir. 

Af buyursunlar Hamdi bey, Maliye Vekâleti 
sattılar demek Maliye Vekâleti tasfiye ^memurla
rını tâyin ve tesbit edecek demektir. Tabiî tasfiye 
yolu icra yoludur, kanun yoludur. Yoksa başka 
türlü nasıl olur? Elbette sattırmak bir müzayede, 
bir münakaşa ve saire suretiyle yapılacaktır. Ve 
bunu da tasfiye memuru olarak resmî bir me
mura tevdi edecektir. Şu halde muhakkak mah
kemeye gitmeye lüzum yoktur. Zaten mahkeme 
de, tasfiyeleri tasfiye memurları vasıtasiyle yap
tırır. Memur ha avukat kisvesinde birisi olmuş, 
ha hukuk mezunu bir memur olmuş, hepsi birdir. 
Tasfiye memurlarını seçmek Maliye Bakanlığına 
verilmiş .bir salâhiyet oluyor; Şu halde maddeyi 
tadile lüzum yoktur arkadaşlar. -

BAŞKAN—Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Arkadaşlar, burada bizim kaza merciine 
müracaat etmekten içtinap ettiğimizi söylüyorlar. 
Malûmu âliniz kaza, idari ve adlî olmak üzere iki
ye ayrılmaktadır. İdari kazanın kapılarını açık 
bırakmamızda gösteriyor ki, bundan içtinap etti
ğimiz yoktur. Hamdi Orhon «Muammer Alakant 
da birtakım lâflar ettiler ve kaçıp gittiler» dedi. 

Her milletvekili gibi bendeniz de mukayeseli 
Anayasa hakkında bildiklerimi söyledim, kaçıp 
gitmedim. Kendileri kaçıp gitmek üzere iken söz 
alıp diyecektim ki, iş reye geldiği zaman muha
lefetin obstruksiyon yapması İçtüzük gereğince 
yasaktır. Kendileri sabote edemezler, yani bir me
sele reye konurken milletvekilleri olarak toptan 
meclisi terkedemezler. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde konuşunuz. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Demavla) 

— Binaenaleyh... 
BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmazsanız 

I sözünüzü keserim. 
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YÛNUS MUAMMER ALAKANT (Devaıhla) 
— Madde üzerinde konuşuyorum. Binaenaleyh so
nuna kadar fikirlerimi müdafaa eden biziz. (Şim
diye kadar buradan kaçma yolunu asla irtikâp 
etmediğimi Hamdi Orhon Bey senelerden beri 
görmüştür. 

HAMDİ OBHON (Trabzon) — Ben size 
kaçtınız demedim. , 
• BAŞKAN —- Başka söz istiyen yok. Ferid Me

len imzalı takriri okutuyorum. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Benim takri

rim. 
BAŞKAN — Takrirde Ferid Melen imzası 

var. Sizin tarafınızdan verilmiş ayrıca bir tak
rir yok. , 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Zararı yok o 
okunsun, hepsi bir. 

Yüksek Başkanlığa 
Muvakkat. maddenin ikinci bendinin aşağı

daki surette değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. • . . '*•. . . ; . ' 

Van Milletvekili 
Ferid Melen 

Yukarıki fıkra hükmüne riayet etmiycn ce
miyetler ve müesseselerin 17 nci madde dışında 
kalan gayrimenkulleri cemiyetin umumi merkezi
nin bulunduğu yerin yetkili mahkemesi tarafın
dan sattırılarak bedelleri ait olduğu cemiyet ve 
müesseseye verilir. -

BAŞKAN. —- Efendim, okunan takriri dik
kate alanlar... Dikkate almıyanlar... Reddedil
miştir. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. . 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 .— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. . 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı! Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

,9. —• Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin
cinin, kan gütme sebebiyle işlenen adam öldür
me ve buna teşebbüs cürümleri failleri kısımları 

. İ95â 6 : İ 
hakhınçla tatbik olunacak muameleye dair 32BĞ 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması lıaklmn-
da kamın teklifi ve Adalet ^.Komisyonu raporu 
(2/325) • VJL,-.; 

BAŞKAN — Bundan evvelki Birleşimde bu 
tasarın m. müzakeresine geçilmişti, şimdi devam 
ediyoruz. Söz sırası Emrullah Nutku arkadaşımı-
zındır. (Vazgeçti sesleri). 
• EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Mu|te-
rem arkadaşlar, bu vazgeçilecek mevzu^değildir. 
Yoksa ben sözümden vazgeçmesini çok severim. 
Mahmut Goloğlu arkadaşımızın mevcut kanunun 
bir tedbir unsuru olduğunu söylemesi üzerine söz 
aldım. Yürürlükte olan kanun bir tedbir mahi
yetinde değildir. Çünkü kan gütme sebebiyle iş
lenen suçlar öyle bir büyük taammüdün eseridir 
ki, mağdurlar' bir tarafa veya bir başka şehre 
nakledilse dahi diğer tarafın gidip, orada hasmını 
bulup suç işlemesine mâni olunamaz. Belki kıs
men önliyebilir, fakat tamam bir tedbir değildir. 
O halde suç işlememiş bir vatandaşı sürgün ne
vinden bir cezaya çarptırma mahiyetinde olan 
böyle bir vaziyete tedbir demek yanlıştır. 

Arkadaşlar; kan gütme dâvaları hiç şüphe
siz karakteri itibariyle bazan uzun, uzun tedbir 
alınarak, yani evlerde görüşülerek, telgin edile
rek yapılır'. Fakat bu nihayet taammüde daya
nan bir suçtur. Taammüde dayanan suçlarda ise 
ceza, idamdır. Yalnız arkadaşlar; bu suçların; 
bir garip tarafı daha Vardır ki, cezai ehliyeti ol-
mıyan küçük çocukları suça sevkederler. Bu ba
kımdan bu cezai ehliyeti tahsisen bu suçlarda tah
dit etmek suretiyle*tedbir almak mümkündür. 
Yoksa bir vatandaşın akrabası, karısı, oğlu, ko
cası, babası bir suç işlemiştir diye kendisini cezai 
mahiyette bir nakle mecbur etmek doğru değil
dir; bu, hiçbir zaman kanuni ve demokratik reji
min bir tedbiri olamaz. 

Sonra arkadaşlar, bir şey daha var; balkınız 
Mahmut- Goloğlu arka'daşımız bu tedbirler üze
rinde duralım, mahzurlarını izale edelim dediler. 
Fakait bunun öyle büyük mahzurları vardır ki Mah
mut Goloğlu .arkadaşımızın teklifiyle dahi hal-
lolunamaz. Meselâ naklolunacaJkların gayrimen
kulunu Hükümet alıp başka yerde gayrimenkul 
vermesini teklif ediyorlar. Ama Hükümet gay
ri menkul ticareti yapamaz ki, Saniyen birgün 
gelecektir ki, Hükümetin elinde belki gayrimen
kul bulunmıyacaktır. bütün mülk ve arazi §a*. 
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hıslarm hususi mülkü haline gelecektir. O tak
dirde Ilükümet naklettiklerine nereden mülk 
bulup da verecektir, daha birçok mahzurlar 
vardır. Yapılan teklif o kadar mahzurlarla do
ludur ki, onun mahzurlarını izale etmek sure
tiyle esasından istifade edilemiyecektir. Yoksa 
ben de mahzurlar yüzünden esası feda etmemek 
lâzımgeldiği kanaatmda olan bir arkadaşınızım. 
Fakat burada esas dahi bozuktur. Şu itibarla 
a,rkadaşlar kan gütme sebebiyle suç işliyenlerin 
bu suçlarını önliyecek başka tedbirler bulmak 
üzere oturalım, başbaşa verelim, çalışalım. Fa
kat eskiden tedbir diye kurulmuş olan bu mü
esseseyi ihya ve ipka etmiyelim. Yirminci asra 
uymıyan, âdeta esaret müessesesini hatırlatan 
böyle bir sakat müesseseyi ipka etmiyelim. 

Maruzatım, bundan ibarettir. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOÖLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, benden önce konuşan arka
daşlarımın sözleri arasmda bu kanunun lehinde 
ve aleyhindeki esaslı noktaları teşkil eden hu
suslar üzerinde kısaca maruzatta bulunacağım. 

Geçen sene aynı şekilde bu kanunun ilgası
na dair teklifi kanuniyi kabul etmiş ve bu ka
bulünü bu sene tekrar etmiş olan Adalet Ko
misyonu üyelerinden Hâmid Şevket arkadaşı
mız dediler ki, « Biz bugün Garbe doğru gitme 
yolundayız, Binaenaleyh antidemokratik olan 
böyle bir kanunu nasıl muhafaza ederiz ». 

Kendileriyle hemfikrim. Böyle bir zamanda 
antidemokratik tarafları olan bir kanunu aynen: 
muhafaza etmiyelim. Ama bir noktada ayrılı
yoruz. Bu kanunu antidemokratik diye tama
men atmıyalım, demokratik hale getirmeye ça
lışalım. 

Cezalar şahsidir. Nasıl olur da verilecek bir 
ceza başkalarına sirayet ettirilir ve bir dam al
tında oturan diğer fertler de başka yerlere 
kaldırılmak suretiyle bavşka cezalara çarptırı
lır, dediler. 

Arkadaşlar, bu fikir iki noktada mütalâa 
edilebilir. Birisi; iddia edildiği gibi şayet bu 
kanun bir tedbir kanunu değilde cezai mahi
yeti haiz bir kanun ise - ki ben bunu böyle ka
bul etmiyorum - bu takdirde de söyliyeceğim 
şudur : Kan gütme sebebiyle adam öldüren 
kimse âdeta iştirak halinde bu fiili işlemiştir; 
aynı dam altında beraber yaşadıkları, kimse-

.1952 0 : 1 
lerin, kendisine yaptıkları daimî telkin ve tesir
le ve onların mânevi iştirakiyle bu suçu işle
miştir. Çünkü bunların içerisinde öyle kaatil-
ler vardır ki, vurduğu adamı hattâ tanımaz bi
le. Ona yapılan tesir şudur : Falan aileden 
birisi bizim aileden birisini falan tarihte vur
muş olduğuna göre bunun öcünü almak ve o 
aileden birisini öldürmek lâzımdır. Demek 
oluyor ki; aşağı yukarı bir iştirak hali vardır. 
Fakat ben diyorum ki, bu, cezai mahiyette bir 
kanun değildir. Ancak aksak ve eksik tarafları 
bulunması sebebiyle âdeta bir cezai mahiyet ik
tisap etmiş durumdadır. O halde kanunun bu kö
tü, yanlış ve eksik taraflarını izale etmek yolu
na gidelim, tamamlıyalım, hakikaten bir tedbir 
kanunu haline sokalım. Böyle bir kanuna ihti
yaç vardır. 

Yine dediler ki; madem ki, bu kanunu tadil 
etmek lâzımdır ve sen de bunu geçen sene söy
lemiştin, neden bu zamana kadar bir tadil ge
tirmedin de şimdi söylüyorsun! 

Muhterem arkadaşlar, itiraf ederim ki; im
kân ve fırsat bulamadım ve biraz da Hükümet
ten bir tasarı gelebileceğini ümit ederek bu 
tadili getirmekte geciktim. Bununla beraber 
benim tadil teklifim hemen bugün verilmiş de-, 
ğildir. Bu teklif bir aydan fazla bir zamandan 
beri Adalet Komisyonunda durmaktadır. Ko
misyon bu kanunun neticesini beklemektedir. 
Şayet bu teklif kabul edilirse yani asıl kanun 
ilga edilirse, artık benim tadil teklifimin mü
zakere külfetine hacet kalmıyacaktır. Bende
niz daha 10-15 gün bekliyeceğim. Eğer tekli
fim yüksek Meclise gelmiyecek olursa doğrudan 

"doğruya Büyük Mecliste müzakere edilmesini 
istiyeceğim. Görülüyor ki, . bu teehhüre sebep 
olan sadece ben değilim. 

Nihayet, son defa konuşan Emrullah Nutku 
ilo Hâmid Şevket arkadaşlarım bu kanun üze
rinde esaslı surette durarak beni sorguya çek
tikleri ve yine birçok arkadaşlarımızın öğretici 
mahiyette söylevlerine mesnet tuttukları taam-
müt meselesine geliyorum : 

Diyorlar ki, kan gütmede esas taammüttür, 
böyle bir adam idam edilir, o halde diğerleri
ne ceza vermeye ne lüzum vardır? 

Arkadaşlar, kanunumuzda böyle bir şey yok
tur. Mevzuatta «Kan gütmenin esası taammüt
tür, cezası, idamdır.» diye bir şey yoktur. Kan 
gütmeden mütevellit katil fiilleri taammütle 
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-de olabilir, taammütsüz de olabilir. («Olmaz», 

«olur» sesleri) 
Olmaz diyen arkadaşlarıma, bilhassa İzzet 

Akçal arkadaşıma soruyorum,- =-çünkü kendisine 
soracağımı vadettim, kan gütme sebebiyle adam 
öldürdüğünden dolayı idama mahkûm olmuş 

:kac suçlu-vardır? (Yoktur sesleri) 
O halde mesele yok. Sualimin cevabını ver

memekle mesele" h âl ledilm iş oluyor. 
İZZET AKÇAL (Rize)' — Umumi- olarak ra

kam vereceğim... 
- MAHMUT .GOLOĞ.LU (Devamla) — İzzet 

.Akçal; arkadaşım, yine bu mevzua temas • ederken 
• esasen adam öldürme fiiline verilecek cefaların 
umumiyet itibariyle olduğuna dair mevzuyl a ala
kadar olmasa bile, cidden müstefit olduğumuz, 
malûmat verdiler. 

'Kendilerine' tâmamiyle iştirak ediyorum.'. Ha
kikaten adam öldürme fiillerine verilen cezalar 
hafiftir, âzdır. 

Şimdi Soruyorum kendilerine, zaten adam 
öldürmeye verilen cezalar az iken bir de bu ka
nunu mu kaldıralım1? Ve-adam öldürmenin ceza
sını artırmak için neden bir teklifi kanuni ile 
gelmediler? (Bugün diyeceklerdi ki «artık1 kân 
gütme sebebiyle adam öldürenlere ait böyle bir 
kanuna ;ihtiyaç yoktur, çünki esasen biz bunu 
temin ettik, başka bir kanuna veya mevcut ka-
aıuna lüzum yoktur.» Böyle birşey yok ki; ben
denizin iddiam; illâki bu kanun kalsın, tadil 
edilmiş şekli ile kalsın, şöyle ölsün, böyle olsun, 
değildir. 'Endişem şu; bu kanunun mevcudiyeti 

;kân gütme sebebiyle adam.'•' öldürmek istiyenlere 
bir korku vermektedir. Ve hırkan gütme sebe-
l%le adam öldürmeden birçok kimseleri alâkoy-
maktadır. Ama diyorlar ki;'başka türlü bir'ted
bir getireceğiz; başımızın üstünde yeri var, ge
tirsinler. Ama İstirham ediyorum, rica ediyorum 
bütün arkadaşlarımdan, daha başka türlü, daha 
demokratik tedbirleri önce getirsinler de ondan 
sonra bu kanunu ; kaldıralım. Niye' bukadar isti
cal ediyoruz? Evvela, kanunu kaldıralım, itedbir 
arkasından gelsin diyorlar! Bu doğru birşey ol
maz arkadaşlar. Benim tekliflerim kötü olsun, 

:zarar yok, onlar iyi tedbirleri getirsinler, fakat 
ancak ondan sonra bu kanunu kaldıralım. 

:r İzzet: Akçal arkadaşımız bendeniz için dedi-' 
iler ki; :Mecliste korkunç bir hava yaratmışım, 
-.millet; birbirini vuruyor, öldürüyor, binaenaleyh 
'bu kanunu kaldırmıyalım, demişim. 

.1952 O : 1 
Arkadaşlarım, ben. Trabzon'da kan gütmo 

hâdiseleri mütemadiyen birbirini takip ediyor, 
demedim, «Trabzon'da kan gütme husumetinin 
korkunç bir hal aldığı köyler vardır; bu köy
lerdeki erkekler : gece ve gündüz dışarıya • çıka
mazlar» dedim.; Yanlışsa' mahallî idare .âmirle
rinden, savcılardan -sorsunlar. Böyle bir iddia 
var, sizin köylerde böyle birşey var • mı yok mu 

' desinler.v Sonra da buraya gelirler, sözlerim ha-
kikata uygun değilse yokmuş derler. 

Trabzon'da kan gütme husumeti vardır, 
korkulacak!bir haldedir, ama ben inanıyorum ki 
tara. bir tedbir olmasa bile, -yarım tedbir diye 
bâzı arkadaşların kabul ettikleri bu -kanun sebe
biyle kan gütme yüzünden-doğan husumet ekse
riya fiili netice vermemektedir, adam.öldürmek
ten kaçınıl m aktadır. Esasen anuhterem arkadaş
larımdan biri istatistik çıkardı. Size .rakamla izah 
edeceklerdir. Bâzı arkadaşların söylediği gibi, 
bu kan dâvaları sebebiyle ortada .büyük hâdise
ler de yoktur. 15 sene zarfmcla. nakledilen kim
selerin mecmuu ancak. 120 ryi bulmaktadır. 

Bâzı arkadaşlar eliyorlar, k i jmadelmki az
dır o halde bu kanunu kaldıralım. Bendeniz 
de -buna cevaben diyorum ki, bu kanuni mevcut 

-olduğu için rakam küçüktür, bu kamın "kaldı
rılırsa rakam çoğalır. Yüksek Heyetiniz, bu'iki 
fikirden bibisini kabul jedecek; Yoksa, bu ka
nun mevcut olduğu için muazzam aile kafilele-

, iri seykediliıyor, sürgüne gönderiliyor gibi kor
kunç bir levhayı canlandıran bendeniz değilim. 

'-Osman Şevki arkadaşım dediler ki, «Niha
yet ortada bir mesafe ! kıstası' var, '500 fcilo-
'nıetre . mesafeden ire çıkar, bugünkü nakil va
sıtalarının sürati- karşısında bu mesafe hiçtir, 
vuracak adam 500 kilometre gider yine vurur.» 

Arkadaşlar, bunu iki noktadan mütalâa et
mek lâzımdır : Eğer bir kimse, diğer • bir kimse
yi taammüden vuracaksa, onu vurmayı -göze 
almışsa 500 kilom'etredeın değil, daha ;uzak .me
safelerden de gelir ve vurur. Fakat"ikan fgütme 
sebebiyle adam. Öldürme vakası böyle cereyan 
etmez, ımutlâka filânı Öldürmek \diye' bir şey , 
yoktur, köyüne';giderken ' tesadüfen ^karşısına 

' o aileden binisi çıkar, . fırsat bu fırsattır • der ve 
yeri de tenha 'bulut'," derhal vurur.' * Bu .vaziyet 
karşısında 50Q Mlomıetre " mesafenin •mânası 
•açıktır. Emrullah' 'NutJku arkadaşıniız, «bu ka- -
ııuhıın kat >gütme ydliyle adam' öldürmelerini ta-
nıanıen önliyen bir kanun değildir» dediler. 
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Ben de kendisine -.iştirak ediyorum ki tamamen 
değil, fakat kısmen de olsa bir tedbirdir. 
Bu sözleri zabıtta aynen böyledir. Ben tama
men önleyici bir tedbir olduğunu iddia etmi
yorum., ama her an kargı karşıya duran aileler 
birbirlerini gördükçe, namütenahi fırsat ve 
imkân hâsıl oldukça bu ailenin birbirlerini öl
dürmeleri daima mümkündür. Yoksa daha baş
ka türlü mânası yoktur. 

Emrullah Nutku arkadaşımız bir ele dediler 
iki, «toprağı Hükümet oradan alsın, buradan 
versin diyorlar, Hükümet toprak ticareti ya
pamaz.» Bunun maniasını 'anllyanıadanı. Hükü
met karşılıksız toprak da tevzi ediyor. Bizim
ki daha kârlı. Elindekini1 'alacak ve yerine top
rak vereeek. Bir gün 'gelir de Hükümetin elin
de verecek toprak kalmazsa ne olur,' •diyorlar. 
Allah bizeN o 'günleri göstersin. O zaman kan 
•gütme dolayısiyle adam öldürme de kalmaz. 
Binaenaleyh o kadar uzak görüşlere dayanarak 
bundan vazgeçmek doğru 'değildir. 

Hulâsa mademki bir tedbire lüzum oldu
ğunda ekseriyet hemfikirdir; o halde bunun 
tedbirini getirsinler, o zaman bunu kaldıralım. 

'Nihayet Cevdet Soydan arkadaşımız da bu 
kanunu kötülemek baibında, 'bu kanunun kabu
lü sırasında Ibir tek kişiden başka söz >aian ol
madı ve kanun böylece çıktı, diyorlar. Bu hu
sus aleydeki mütalâalarına, mesnet teşkil etmez. 
Hiç kimse söz almadan çıkan kanunlar >o devre
de de 'bu devrede de mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, bu (hâdise muayyen 
yerlerde cereyan eden ve demokratik memleket
lerde olmaması icabeden bir hâdisedir. Bunun 
için bu vatandaşları bu kötü halden kurtarmak 
için millet olarak, Devlet olarak, Hükümet ola
nak bir '.tedbir bulmak zorundayız. İstirhamım, 
bu tedbirler bulunsun, bu kanun ondan sonra 
kaldırılsın. Eğer bir başka tedbir ortaya atıl
mamış ilse bendenizin tadil teklifim müzakere 
edilsin veya bununla 'birlikte tetkik olunsun. 

Yalnız bir noktayı lişaret etmeden geçenri-
yeıceğim; eğer 'benim teklifim Adalet Komisyo
nuna havale edilirse komisyonda müzakere edil
meden reddedilip buraya gidecektir. Bunu da 
söyliyelyim. Çünkü Osman Şevki Bey arkada
şımız ihsası reyde bulundular, dedileır k i : «Es-
bahı mucibeyiı biz zaten arkadaşımızdan dinle
dik, bize gelse yine redde mahkûmdur, 'bina
enaleyh şimdiden reddedi|p işin içinden çıkın.» 
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I HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Adalet Komisyonu demek Osman Şevki demek 
değildir. 

MAHMUT GOLOĞLU (Deivamla) — Sonra 
elbette Hükümet de Ibu hususta izahatta buluna
caktır. Eğer Hükümet vilâyetlerde İdari ve 
•adlî makamlarla yaptıkları temas neticesinde 
derste ki, idari ve adlî makamlarla yaptığını te
maslardan anlıyoruz iki, hu kanunun tatbikına 
lüzum yoktur ve biz -de HJükümet olarak lüzum 
görmüyoruz, o zaman 'tadil teklifimi de 'geri alr-
rım. Bendemizin bütün arzum, vatandaşların 
İM)irini öldürmesine 'mâni olacak tedbiri bul
maktır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

(BAŞKAN — Efendim, tasarı üzerinde göçen 
Birleşimde söz alan 'arkadaşlardan 9 u konuştu, 
daha 14 arkadaşımız söz almış bulunmaktadır. 
Aynı zamanda ıgeiçen 'birleşimde verilmiş kifa
yeti müzakere1 takriri vardır, okutup reyinize 
'arz edeceğim. 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Kimden sti'al soracaksınız? 
M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) —'Komite-' 

. yondan soracağım. 
BAŞKAN — Yerimizden sorunuz efendim. 
M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Benim 

sesim hoparlör değil, müsaade edin kürsüden 
sorayım. ('Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Buyuran. 
M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efen

dim, istirhamı edeceğim şte'y şudur: 
Ceza Kanununun tarihini tetkik ettiğıimiz 

zaman bâzı memleketlerde1 16 nci asırda terke-
dilen vendetta, müessesesi, kan gütme müessese
si, bizde bulgun mevcut mudur, değil midir? Biz 
de bugün mevcut olduğuna göre' ve komisyon 
sözcüsü arkadaşımızın ve ona zamimeten söz alan 
diğer arkadaşlarımızın, Garp devletlerinin bu hu
sustaki kanunlarını tetkik ettiğimiz zaman orada 
kan gütme diye bir müessesenin olmadığı, bu iti
barla bizim de kendi kanunlarımız arasından 
böyle bir kanunu çıkartıp atmamız lâzımgeldiğini 
iddia etmelerine göre, bendeniz sual soruyorum: 

Avrupa'da, Garp memleketlerinde, böyle bir 
müessese yoksa - ki yoktur - kan gütme kanunu 
diye de bir kanun da yoktur, ingiltere'de ve 
Fransa 'da böyle bir şey bilmezler. 

BAŞKAN — Sual soruyorsunuz, geniş izah-
I lava devam ederseniz, sözünüzü keserim.. 
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M. REMZİ BUCAK (Devamla) — Müsaade I 

buyurun Reis Bey, suale dair-izahatta bulunu
yorum. 

Şimdi, bizde kan gütme müessesesi mevcut ol
duğuna göre, ayrı bir kanun olarak, bu Kan Güt
me Kanununun, memleketimize uygunluğu bir za
ruret midir, değil midir? Bunun cevabını versin
ler, tarihî mesuliyet onlara ait olur. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU ADINA VACİD 

ASENA. (Balıkesir) — Efendim, kanunlar cemi
yet hayatının ihtiyacından doğar. Elimizde mev
cut olan ve bugün kaldırılması Meclisin tasvibi
ne sunulan 3236 sayılı Kanun kan gütme suçu 
ile mahkûm olanların yakınlarına ait bir nevi sür
gün cezası veren bir kanundur. Biz bu kanunun 
komisyonda müzakeresi sırasında Adalet Bakan
lığından getirmiş bulunduğumuz ilısai malûmata 
göre kan gütme saikası ile işlenen suçlar gayet 
azdır, ekalli kalil denebilecek mertebededir dedik 
vo bu itibarla teklifi kanuninin bugünkü realite-
yo mutabık olduğu neticesi ve kanaati komisyo
numuzda hâsıl olması bakımından kanunun kal
dırılmasına ait olan teklif kabul edilmiş ve Mec
lise sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşımızı, «yabancı memleketlerde kan 
gütme saikiyle işlenen suçlar hakkında bir müey
yide mevcut mudur, değil midir?» diye bir sual. 
tevcih ettiler. Dışarda, her hangi bir memlekette 
İran gütme saikiyle işlenen suçlar hakkında bir 
kanun tedvin elilmişse, bunun bizim, bünyemize 
intibak edip etmediğini münakaşa mevzuu olarak 
elo almaya bir sebep görmüyorum. Bu itibarla 
sualin tevcihi varit değildir, nabecadır. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Bir sual sora- • 
cağım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri sual
lere de §âmil oldulu için soramazsınız. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Sual sorula
bilir. 

BAŞKAN — Sorulamaz, hattâ heyeti edile
nin 22 . II . 1951 tarihinde ittihaz edilmiş bir ka
rarı da vardır. Sual, esasen konuşmalar bittik
ten sonra tevcih edilebiliyor... 

REFET A K S O Y (Ordu) — Komisyondan 
soruyorum. 

BAŞKAN — Konuşmalar bittikten sonra su
aller sorulur. Diğer, arkadaşların konuşma hakkı 
mevcutken suallerle vakit geçirmeye imkân, yok
tur. Usulü müzakereden değildir. j 
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Beyefendi, Remzi Bucak arkadaşımızın sua

line cevabınızı bitirdiniz mi1? 
ADALET KOMİSYONU ADİNA VACÎD 

ASENA (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Başka bir şey yoktur. 
Kifayeti müzakere takririni okutuyorum. 
SAFFET GÜROL (Konya) — Kifayeti mü

zakere takriri aleyhinde konuşacağım. Sual sor
ma hakkımızı ne hakla selb ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var
dır, sorduramam. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Müza
kerenin kifayetine karar verildi mil 

' BAŞKAN — önergeyi okuyoruz, Karar ver
mezseniz devam edeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere mevzuu yeter derecede aydınlan

mıştır. Maddelere geçilmesini arz ve teklif ederiz. 
Giresun ' t Erzurum 

Mazhar Şener Sabrı Erduman 

Yüksek Başkanlığa 
İki oturumdur keyfiyet müzakere edildiği 

için mesele aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif ederim. . , 

Gümüşane Milletvekili 
Kemal Yörükoğlıı 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Önemli bir konu 

üzerinde konuşulmaktadır. Bir tedbir mahi
yetinde ve haddi zatında bünyesinde cezai hü
kümler taşımakta olan, suçsuz şahıslara ceza 
veren bir kanunun kaldırılmasının kabul veya, 
ademikabulü mevzuubahistir. Maddeler üzerin
de esaslı konuşmalar yapılmadı. Bilhassa 5 nci 
maddenin muhtevasından Meclisi Âlinin haber
dar olması lâzımdır. Istatistiki malûmat esaslı 
olarak Meclisi Âliye verilmiş değildir; bunların 
verilmesi lâzımdır. Bundan başka bu kanun, 
Heyeti Vekilenin tensip edeceği memleketin mu
ayyen vilâyetlerinde veya kazalarında tatbik 
edilmektedir. Bütün memlekete âm ve şâmil 
değildir. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 68 ve 
onu takip eden maddelerine aykırıdır. Bunlar 
da tebarüz ettirilmemiştir. Yani demek istiyo
rum ki; antidemokratik olan... 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşmak 
üzere söz aldınız. 

— 522 — 
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Kifayet aley-İZZET AKÇAL (Devamla) 

hinde konuşuyorum, efendim. 
Antidemokratik olan ve ekseriyet partisinin 

en büyük davalarından birini teşkil eden kanun
ların tesbiti babında bu kanunun çerçevelediği 
vaziyetler dolayısiyle henüz bir konuşma yapıl
mış değildir. Müzakerenin kâfi olmadığı kana
atindeyiz, kifayeti müzakerenin aleyhindeyiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Kâfi kâfi ses
leri) 

BAŞKAN — Mealen bir olan Sabri Erduman 
ile Mazhar Şeneer ve Kemal Yörükoğlu arka
daşlarımız tarafından verilen kifayeti müzake
re takrirlerini oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmemiştir. 

Buyurun Sabri Erduman, söz sırası sizindir. 
( «Kifayeti müzakere takriri verdi söz verme
yin » sesleri). 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, kifayeti, müzakere takririnde im
zam vardı. Yüksek Meclis kabul etmedi. Söz-
sırası benim olduğu için birkaç kelime söylemek 
istiyorum. 

. Muhterem arkadaşlar, Türk Milletinin tari
hinde geçirmiş olduğu devirleri başından itiba
ren göz önüne alırsak, cemiyetin hele son gün
lerde günden güne bir tekâmüle doğru gittiğine 
şahit oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, elli sene evvelisini dü
şününüz, bugün Türkiye Cumhuriyeti denen 
Devlerin malik. olduğu sınırlan, aynı bölgeleri o 
zamanki hükümetler aynı derecede himaye ve 
müdafaa edemezdi. Çünkü yollardan mahrum
du, Devlet nüfuzu her tarafa işliyemezdi. Onun 
için birtakım şahısların ağalık ve beylik nüfuz
ları altında olan bölgelerde elbetteki karşılıklı 
adam öldürmeler olmuştur. Kan gütme dâvası 
yok demek doğru değildir. Hakikaten memle
kette kan gütme, bâzı bölgeler müstesna olmak 
üzere, bugün de devam etmektedir. Fakat şu
nu da ilâve edeyim ki,, bu kan gütme dâvaları
nın takip şekilleri bugünkü cumhuriyet esasla
rına, hukuk devleti esaslarına uyacak şekilden 
çıkmıştır. Sayın arkadaşım Mahmut Goloğlu'-
nun duyduğu heyecan hakikaten yerindedir. Ar
kadaşımın burada bağırdığı çağırdığı, sırf ken
di bölgesini düşündüğü ve kendi bölgesinin va
ziyetini bildiği için ve memleketine her hangi 
ufak bir fenalığı istemediğindendir. Onun için 
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muhterem arkadaşlar, bu antidemokratik olan 
Kan Kütmeyi izale Kanunu artık memlekette 
hüküm süremez. Bu tatbik edilen 3236 sayılı 
Kanun yecli vilâyete münhasırdır. Sayın arka
daşım izzet Akçal tetkik buyurmuşlardır. Bu 
yedi vilâyette .127 hane başka yerlere sevkedil-
miştir. Bu sevkedilenlerin her birisi aynı vilâ
yetlerden değildir. Muhakkak ki, vilâyet ve 
kaza adı ile bu işten kendilerini sryırmışlardır. 
Bu dâva ancak muayyen vilâyetlere münhasır 
kalmıştır. Onun için bugünkü Türkiye Cum
huriyeti Devleti dâhilde hukuk esasına uygun 
olarak bu antidemokratik kanunun artık yaşa
masına imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; şunu size arzedeyim 
ki, evet arkadaşlarımızdan bâzıları bunun tedbi
rini istemektedirler. Tedbiri de beraberce hepi
miz düşünürüz. Bu bir memleket davasıdır. 
Muhterem arkadaşlar; başka, bir kanun teklifi 
yapalım. Yalnız kan gütme sebebiyle değil, her 
hangi bir şekilde olursa olsun bir adam bir adamı 
vurursa karşılığı idamdır diye bir teklif yapa
biliriz. Onun için öyle geçmiş zamanlar, eski zih
niyetler, ve geri görüşlerle memleket içinde, her 
hangi bir zümre içinden her hangi bir şahsın suç 
işlemesi halinde o zümrenin, o ailenin beşikteki 
çocuğunu dahi cezalandırılması yolundaki hare
ket hiçbir zaman adalete uymaz. Onun için bu 
kanunun-kalkması gayet yerindedir. Hâkimleri
mizin ellerine daha esaslı daha kuvvetli kanunlar 
verelim. İdam şekli kabul edilebilir, ikinci bir 
kanun teklif edilebilir. Bu itibarla bugüniden iti
baren bu kanunun kalkması lâzımdır. Meclisin 
varacağı kanaat inşaallah memlekette hayırlı neti
celer tevlit eder. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar). 

ÖMER BİLEN (Ankara) —'Efendim, bu 
kanunun mantıksızlığında, antidemokratik olu
şunda Heyeti Aliyeniz müttefiktir. 

Bu kanunun devam, etmesini istiyen arkadaş
larımız, bu kanunun tatbik edildiği mıntıkaların 
azhğındanJ)ahsediyorlar. Mıntıka no kadar dar, 
tatbik sahası ne kadar az olursa olsun, bigünah 
olan şahıslara yapılan zulüm milletin sinesinde 
büyük bir yara'açar. Biz devri cehalete mi gi
diyoruz? Kan gütme dâvası, devri cahiîiyetton 
müde\ver bir dâvadır. 

Sonra bir tedbir olarak alınmış. Buna bir 
tedbir denmez; icrayı mezalim denir. Böyle bir 
tedbir olmaz. Bir düşman bir memleketi istilâ 
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ettiği vakit ancak silâh tutanları tecziye eder. 
masum çocukları, kadınları himayesinde okşar-
kon, böyle evlâdın büyüklerine anasina, babasına 
hiç kıymet verdiği bir" devirde, bir hayırsız evlâ
dın' yaptığı bir zulümden dolayı 80 yaşındaki bir 
kadının, 60. yaşındaki bir babanin, bir teyzenin, 
bir. dayıhıti tecziye edilmesi, ne hakla, ne adaietie, 
ite de akıl ve maiıtıka katiyen uygun görül
mez. (Alkışlar). 

Bilirsiniz, büyük kitapta bir ayet vardır; «Ve-
lekümf ilki sası hayatün » kıstası hayat vardır! 
Bu ne,demek? Kısas adam öldürmektir. Bunda 
hayat mı olur? Evet hayat vardır. Bir kaatilin 
Ölümü katlin önüne geçer, cemiyete hayat verir. 
Eğer biz tedbir alacak cemiyeti okşıyacak, cemi
yetin il mü irfanını yükseltecek başka bir tedbir 
alalım. Allah korkusu, ilim ve irfanı telkin ede
lim ye bu suretle bu işlerin önüne geçelim. Bir 
mazlumun ahi dünyayı yıkar arkadaşlar (Alkış
lar, bravo hoca sesleri). 

BAŞKAN. — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Sürd) — Vaz 

geçtim. 
BAŞKAN.— Cevdet Soydan (Vazgeçti ses; 

Ieri). 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Mustafa Eeşit Tarakçıoğlu. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Arkadaşlar; bu kanun memleketin mü
him bir kısmını alâkadar eden hükmü taşıyor. 
üzerinde çok ciddi bulunmamız ieabediyor. 

Görüyorum ki, arkadaşlarımız cezanın şahsi 
olması prensibinden yürüyerek kanunun antide
mokratik olduğuna hükmediyorlar; bu bakımdan 
doğrudur. Ancak hâdise şahsi değil, içtimaidir. 

Arkadaşlar; ben Trabzon'da şimdi, ailesinin 
• adını ve yerlerini verebileceğim öyle vakalara şa
hidim ki, birbirini kıra kıra içlerinde erkek kal
mamıştır/ Kalanlardan bir kısmı Izmite kaçmış, 
soyadını değiştirmiş ve orada muhtarlık yapmak
tadır. «ihbar ettin, yerini söyledin, sesleri». Bun
lar ölümden kurtulmak için bir nevi sürgün ce
zasını kendilerine tatbik etmekte fayda görmüş-
1 erdir. Vakıa suç işlem emiş bir kimseye ceza 
tatbik etmek adalet prensibiyle . gayrikabili te
lif görülür, ama yine Trabzon'da. Tonya, Vak
fıkebir, . Yomra nahiyelerinde bu cinsten işlen
miş cinayetler çoktur. İnsanlar] bu gibi cina-
yellerden kurtarmak, için, demin arkadaşla
rımın uzun uzun bahsettiği, bir tedbir olarak, 
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hâkime geniş takdir hakkı verilmiştir. Yani 
hâkim lüzum gördüğünde bu hükme varabili
yor. îş'toe bir çatı altında bulunan ailenin şu şu 
mensupları kaldırılsın diyen hâkimdir, hâkim 
buna lüzum görüyor. 

Şimdi arkadaşlar, benim esas üzerinde dur
mak istediğim nokta ne o, ne budur. Türk Mil
letinin tarihinde kan dökme zevki yoktur. Türk 
Milleti, kan dökmekten zev aimıyan bir millet
tir. Bizde, yani Türklerde, bâzı milletlerde 
olduğu gaibi 30 - 40 bin kişi . ımuvaceihesincle 
sirkler kurup insanları vahşi hayvanlara par
çalatarak, kan dökerek seyretmekten zevk alan 
duygu yoktur. Keza bizde insanları boğalara 
eleştirmek de yoktur. Hattâ bu • milletin yarı
dan çoğu horoz döğüşünü dahi istemez. Bu, 
böyle iken neden dolayı kan 'dökülüyor, bu 
mevzu üzerinde durmak lâzımdır. Ben dikkat 
ediyorum, bir cinayetin vukuunda mağdur ta
rafın, cinayet işliyejnin adalete teslim ve bihak
kın ceza gördüğüne vâkıf olduğu anda kan 
gütme yoktur. Fakat bir kimse, diğer bir kim
senin malına, susuna busuna tamah lederek onu 
iyofcetmek suretiyle büyük menfaat temin edi
leceğini düşünse ve her hangi bir avukata, «ar
kadaş, ben şu adamı öldürmek istiyorum, fakat 
kanuniun pençesinden kurtulmam için bana yol 
gösterir misin» diye teklif etse ve o avukat 
- bunu her a.vukat kabul etmez ama, onlar 
kimlerin bu şekilde bir yol göstermeyi kabul 
edeceğini bilirler - dese ki, «sen yaşı 18 - 19 
olan, fakat nüfus kütüğüne 13 - 14 yaşında 
yazılmış bulunan bir kimseyi bul, ona bu ada
mı gece karanlığında kimse görmeden vurdur» 
dese ve bu şekilde o adam vurulsa ölse... Şimdi 
mağdurun karısının, evlâdının, babasının hak
kın yerine getirilmesine raptı fcalb ettiği bir 
kudret vardır. O da adalet kudretidir. , Cemi
yet ne yapacak? Ona intizar ediyor. Eğer 
kaatil bulunur, eezalandırılırsa • mesele yok, 
ikan gütme yok. Fakat para oynatılır, Ceza Ka
nununun maddeleri arasımda binbir dalavere 
yapılarak kaatil iki seneye, üç seneye mahkûm 
edilir ve o da affa maffa uğrarsa o zaman ada
let hissi isyana gelir vıe mağdur taraf doğrudan 
doğruya intikam almaya ve o suretle hakkın 
ihkakına çalışır. Bence mesele, işte adaletin tam 
tatbik edilmeımesinden doğan bir kan gütme 
meselesidir ve bu, toplu yerlerde olmuyor, da
ğınık yerlerde oluyor. ..;., 
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Bııım kaldıralım diyoruz, doğru, kaldıralım, I 

ama sürgüne tâbi tuttuğumuz adanı sürülnıcz-
se, yerinde kalırsa vurulacak, öldürülecektir. 
miz Bunun ölmesini mi kabul edelim, yoksa sü
rülüp çıkarılmasını mı?. İkisinden birisini kabul 
etmemiz lâzımdır. Evet pek ağır bir meseledir. 
Bir kimseyi doğup büyüdüğü, senelerce yerleş
miş olduğu bir yerden başka bir yere göndermek 
ağırdır, acıdır ama, her acı olan şey mutlaka 
zararlı değildir. Sülfato acıdır, fakat onu sıtma 
zararlı değildir. Sülfato acıdır, fakat onu sıtma
yı tedavi için kullanıyoruz. Kan Gütme Kanunu 
da bu hastalığın sulfatosudur. Bunu kaldırma
ya karar" verirken çok düşünmek lâzımdır. Biz 
bunun için vaka olarak çok şeyler biliyoruz. 

Çok rica edeceğim arkadaşlardan, iyi bir ted
bir bulsunlar, ondan sonra kaldıralım. Fakat bu
günkü tedbiri, yerini boş bırakmak suretiyle der
hal kaldırmıyalım. 

Sonra arkadaşlar, Hükümet, Hükümet olarak 
bu kürsüden hitap etti, dedi ki; «biz bunu der
hal kaldıramayız, düşünmemiz lâzımdır.» 

Yani arkadaşlar rica ediyorum. Kan Gütme 
hususundaki Kanun baki kalsın, -bu tasarı red
dedilsin, bunda menfaat vardır. 

BAŞKAN — Hasan Fehmi Ustaoğlu. 
HASAN FEHMİ USTAOĞLU (Samsun) — 

Efendim, devri cahiliyeti andıran bu meselede 
kaatil için esbabı muhaffife nazariyesini kabul ve 
bir derece bu kaatil için mâzaret bulunduğuna ka
il olmak kavim ve kabile içinde bu vahşetin te
madisine sebebiyet verici gayrimusip bir na
zariye olsa gerektir. Bu kaatil hiçbir sebebi tah
fif görmeden doğrudan doğruya kaatli âmiclin ce
zasına, yani idama uğraması icabeder. Vâki - üla 
hal bundan evvel bu kaatil in babası yahut karde
şi maktul tarafından yahut akrabası tarafından 
öldürülmüş; evet, lâkin o zaman mazluma maktul 
bulunan bir maktulün velisi sıfatiyle bu katilin 
vazifesi hâkime müracaat idi. Eğer hâkimin hük
müne müracaat etse idi mutlaka yardım görecek
ti. Çünkü o vakit zulüm görmüş olmakla babasının 
yahut kardeşinin kaatilinden kısas istemek hakkı 
idi. Hâkim de ledessübut bu hakkı yerine getir
mek mecburiyetinde bulunuyordu. Şimdi ise bu 
kaatil hâkimiyet ve hâkim tanımadı. Hod.behod 
hasmına ceza tatbikına cüret etti. Mazlum iken 
bu fiili ile zalim ve âsi oldu. Hükümetine isyan 
ettiği gibi husumet ve mukatelenin devam ve te
madisine sebebiyet verdi. Katilde israf ve asayişi | 
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ihlâl meydana getirdi. Binaenaleyh tahfife değil, 
bilâkis teşdide müstehak oldu. Kuran'ı Kerim'de 
(ve men kutile mazlumen fekad caalnâ liveliyyi-
hi sultanen felâyüsrif filkatli innelıü kâne men-
suren) kavli celilenin mefadı da, âcizane anladı
ğıma göre, bu olacaktır. Kanun tanziminde evve
lâ kendi nıenabiimize müracaat ve tetkik daha 
isabetli olur. Kanaatim bu merkezdedir. Arzede-
rim. 

OSMANKAVRAIKOĞLU (Rize) —Muhterem • 
arkadaşlar, üzerinde uzun zamandan (beri gö
rüşmekte olduğumuz 'bu kanunun tatbik edildi
ği 'böligellei'den seçillmiş foiır arkadaşınız sıfatiyle, 
bu mevzu üzerinde gerek vatandaşlarımın, ya
ni kanunun tatbik mevzuunu teşkil eden insan
ların ve gerekse bizatihi meslekim olan hukuk 
ilminin karşılıklı ol'aralk deyişlerini ve 'görüşle
rini aksettirmiye çalışacağım: 

Bilirsiniz M* hukuk ilmi, Cezayı daima Ön
ceden 'belirttiği Ibir fiile (bağlar. Bu ralbıtanıii 
yalbız maddi! olmaısı 'da şart değildir. Bu rabı
tanın mutlaka mânevi olması şarttur. Hukuk 
ilmi; ıbir fiilin tesadüfe1 matuf olması halinde 
dahi ortada bir suç* yardır demez. Mutlaka ne
tice ile fiil .arasında bir zihnî ralbıta, bir irade 
bağı aralr. İşte aırkadaşlarıım. ceza hukukunun . 
.en kısa şekilde şu tarzda ifadesi mümkün olan 
bu ana kaidesi, 'müzakere ve münakaşa ettiğimiz 
kanunla tamamen ret ve cerhediHmiştir. Yani 
bu kanunun ceza hukuku safhasındaki mevkii 
şifindir. B'öylta bir kanuna oeıza hukuku cevaz 
veremez. Bu hukukun temelini kuran Bekarya'-
nın anlayışı da ceva'z veremez. Zira bu kanun 
ile ceza1 ıgörecek kimseler yalnız cemiyetle zarar 
veren bir fiil ile alâkadar olan kimseler değil
dir. Tanıaınen bu fiilin işlenmesi aleyhinde ira^ 
de ibeyan eyliyenler dahi mesul.olaeaklardıır. 

Büyük Kardeş bir cinayet tasarlamıştır, ka<-
rısı veiya kardeşi ;bu cinayeti yapma, yajparsan 
ocağımızı yıkarsın- dedikleri ve itiraz 'ettikleri 
!ıaide dalhi onları1 dihlemİyecek olan ve-intikam 
aşkına kendini kaptırmış buiunan zayıf iradeli 
(kimselerin yakınları ıgayrikabifi içtinaıp bir ce
zaya çarptırılmış olacaktır. Bu kanun hukuk 
mevzuatı içinde bir aksaklık teşkil edebilir. 

Bilirsiniz ki katnınlar, tatbik sahaları iti-
'bardiylie 'bütün vatandaşları içlecrine almak, şâ
mil ve ânı (bir mana taşımak vazİyetindedir. 
Bu kanunun bir hususiyeti," "'bunun en münim 
vasfı Hükümetin göreceği lüzum şartına ve 
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onun tâyin .edeceği tatbik saha/sma inhfear et- I 
memâfc. Bilfarz bu kamun bulgun İstanbul'da 
tatMk edilmez . Rize'min Bazair ve merkez il-
eesiindıe tatbik »edilir, fakaJt Güneyce Kazasın
da tatbik edilmez. Böyle memlekette parça' 
parça tatbik gönen bir kanun bizim beğendiği
miz ve bugünkü hukuk ilminin beğendiği ma
nada ideal ve üzerinde topyekûn birleştiğimiz 
Ibir kanun o'lam'ıaz. 

Aziz arkadaşlarım ; şüphe yok ki muhterem 
Me'clis ve onun iktidarda tutacağı1 Hükümet el
bette M 'başka «ahval ve vaziyette birçok fev
kalâde tedbirler lalaibiliir ve alacaktır. Fakat 
arkadaşlar, burada müzakeresi yapılmakta olan 
kanun tasarısı bu şekilde fevkalâde bir ihtiyacın 
doğurduğu bir tedbir de değildir. 

Aziz arkadaşlarım, Ceza Kanununu yerinde 
tatbik eden ve bu suretle maksadı temin eden 
rahmetli bir ölünün adını da burada zikretmeyi 
vazife telâkki ediyorum. Bu muhterem ölünün 
adı Hüseyin Kurtuldu'dur. Çok yakm bir ma
zide bu zatı kaybettik. Bu zat çok kısa bir za
manda muhitinin itimat ve hürmetini kazanmış, 
ölümünden sonra her kes kendisini rahmetle an
mış ve anmakta bulunmuştur. Bu zat Rize'de 
Ağır Ceza Reisi idi, kendisi bugün münakaşası
nı yaptığımız kanunu değil Ceza- Kanunu tat
bik ederek arka arkaya beş idam cezası, verdi, 
fakat Rize'yi kınlardı. Bugün bu aziz ölünün 
hatırasını herkes bu yüzden minnetle anmakta
dır. Bu netice Ceza Kanunun 450 nci mad
desini tatbik etmekle elde edilmiştir. Bu da 
gösteriyor ki, fevkalâde tedbirler, fcvkâlâbfe ka
nunlar değil elimizdeki kanunlar dahi ihtiyacı 
gidermeye kâfidir. Fakat biz çok kerre bu ka
nunların gayet geniş bir hassasiyet ve merhamet 
içinde tatbik edildiğini görmekteyiz. Bu semaha-
tin, memleketin büyük bir ekseriyeti tarafın
dan hoş karşılanmadığı da bir hakikattir. Bu 
kanunun aleyhinde konuşurken yani münakaşa 
ettiğimiz kanunun kalkmasını heyeti celilcnizden 
rica ederken ikinci bir ricam da muhterem hâ
kimlere müteveccih olacaktır. Şunu arzedeyim, 
bu memlekette vasati olarak adam öldürme ce
zası altı seneye inmiştir. Muhterem hâkimlerimi
zin vicdanlarına müracaat ediyorum ve kendile
rini bu memleketin bir mümessili olarak bu mev
zuda hassasiyete davet ediyorum, onlara itima
dımız; taındir, fakat hele bu hususta çok semih 
davranm.asmlar! (Soldan alkışlar). | 

.1952 O : T 
Sevgili kardeşlerim, bu kanunun hukuk man

zumesini inciten, ikinci bir zayıf tarafı da «ana 
kanunlarımıza itimadımız azdır» gibi bir mâna 
taşımaktır. İfade ettiğimiz realiteler gösterdi ki, 
ana kanun iyi tatbik edilirse neticeyi hallediyor. 
Biz bir Ceza Kanunu vaz'ettik fakat bunun ih
tiyacımızı karşılıyaeağma emin olamadık, ikinci • 
bir kanun yaptık. Diyarbakır, Elâzığ; filân filân 
vilâyetlerde şu gibi ahval tahtında cereyan ede
cek fiillere iştiraki, alâkası olsun veya olmasın, 
failin şu dereceye kadar akrabası olanlar teb'id 
edilir. ( «Öyle şey olmaz» sesleri) («öyle öyle» 
sesleri). 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmiyelim 
efendim. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — 
Efendim, bu esas ana kanunumuz dışındaki bu 
ikinci tedbir doğrudan doğruya Ceza Kanunu
nu zâfa uğratan ve ona itimadı, azaltan bir 
kanundu]1. 

Aziz arkadaşlar vazıı kanun olarak memle
kette vatandaşlar arasında bu.mahzuru bertaraf 
etmek itiyorsak ana kanunu teşdit edebiliriz, 
hâkimlerimize bu mevzunda daha dikkatli dav
ranmalarını rica edebiliriz. ( «Böyle birşey ol
maz» sesleri) • • ' ' . ' ' 

MURAT ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Millet; 
vekili hâkimden rica etmez! 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — 
Ben rica ediyorum Murad Âli Bey. 

MURAT ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Sizin ka
naatiniz Meclis değildir. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — Siz 
kanaatinizi muhafaza edin. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
.OSMAN KAVRAKLI (Devamla) — Memle

ketin efkârı umumiyesince, bilhassa adam öldür
me mevzularında çekilen ıstıraba ben de yakinen 
şahidim. Bu noktadan Hükümetin hassasiyetini sa
bırsızlıkla beklemekteyim. Haber aldık ki, güzel 
bir kanun gelmektedir. Ceza Kanununun birçok 
maddelerini değiştiren geniş bir tasarı hazırlan
maktadır. 

İşte arkadaşlar, memleketin de, umumi efkâ
rın da beklediği, bu güzel kanundur. Bu kanun 
Ceza Kanununun noksanlarını izale edeceğine gö
re hukuk manzumesinde bir gerilik teşkil eden ve 
işlenecek suçlarda hiç günahı olmıyan, hattâ bir 
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dediği gibi, beşikteki yavruya suç terettüp ettiren 
bu kanunun kaldırılmasını elbette ki, Muhterem 
Meclisten istirham etmek bir hukukçunun vazi
fesidir. 

Arkadaşlar, hukuk ilmi çok zaman demagojiye 
kaçabilir. Çok zaman dâvalar sürüncemede kala
bilir. Fakat erbabı hamiyet ve vicdan elinde hu
kuk .ilmi daima hakkı konuşur. İşte onun sembolü 
olan Muhterem Meclisin de yüksek varlığında 
tebellür eden kanaat tam bu tebarüz ettirdiğim 
noktadadır. Bu itibarla bu kanunun kaldırılması 
ile muhterem heyetinizin vicdanları yeni bir 
hukuk görüşü ile süsliyeceğine inanıyor ve hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Remzi Bucak. 
M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efen

dim; kan gütnîe kanununun mevzuatımız ara
sından kaldırılıp kaldırılmaması haklı .olarak 
hassasiyetle üzerinde - durulmayı icabettirmekte-
dir. Çünkü memleketimiz bu zaviyeden mütecanis 
olmıyan içtimai bir karekter taşımaktadır. Bir 
vilâyetin hususiyeti, diğer vilâyetin hususiyetine 
benzememektedir ve benzemediği de cereyan eden 
bu münakaşalarla sabit bulunmaktadır. Hal ve 
vaziyet böyle olunca; hepinizin malûmudur ki, 
bir kanunun iyi olması hattâ onun şu veya bu 
garp memleketlerinden taklit veya kopye edilmiş 
bir kanun olması ile değil, bilâkis onun memle
ket bünyesine en iyi bir şekilde uygun olmasiyle 
sabittir. 

Merkezden verilen emir ve direktiflerle en çok 
ıstırap çeken bir bölgenin milletvekili olarak ko
nuştuğumuz zamanlar çok olmuştur. Ama bende
niz şahsi ve naçizane kanaatim olarak itiraf ede
rim ki, bugüne kadar tedvin edilmiş kanunlar ara
sında memleket bünyesine en uygun bir kanun 
varsa o da, bu Kan Gütme Kanunudur. 

Muhterem arkadaşlarım; hepinizin malûmu
dur ki, insan hayatına son veren hâdiseler Türk 
Ceza Kanununda muhtelif maddelerde tesbit edil
miştir. İhmal veya tedbirsizlikle bir insanın 
hayatına son vermek, kasden, taamüden adam 
Öldürmek başlı başına ve ayrı birer suçtur. Fa
kat biz bunların her biri için ayrı ayrı cezalar 
vermekteyiz. Çünkü bunların mahiyeti birbi
rinden tamamen ayrıdır. İhmal veya tedbir
sizlikle ölüme sebebiyet vermiş bir insana, na
sıl ki, kasden adam öldürmüş olan bir adama 
verilen cezayı vermiyorsak; taammüden adam 
Öldürmüş bir kimseye, kasden adam öldürmüş 
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bir insanın cezasını vermiyorsak; kan gütme 
sebebiyle adam öldüren bir kimseye veya ya
kınlarına da kasden veya taammüden adam öl
dürmüş bir kimseye verilen ceza terettüp et
mez ve etmemelidir. 

Biraz evvel bir vesile ile arzettim, bâzı ha
tip arkadaşlarımız Garp memleketlerinden mi
saller getirdiler; fakat, «Garp devletlerinde 
böyle bir müdevvenat yoktur.» dediler. Haklı
dırlar, çünkü Garp memleketlerinde kan gütme 
diye bir müessese yoktur. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) .— Vardır. 
M. REMZİ BUCAK (Devamla) — Var ama 

tarihe gömülmüştür. Bugün için yoktur. 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Hâlâ 

vardır, her yerde vardır. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, devam et

sinler. 
M. REMZİ BUCAK (Devamla) — Şimdi 

hal ve vaziyet böyle iken, yani memleketin hu-. 
susiyetleri. göz önüne alınarak, İcra Vekilleri 
Heyetince tatbik sahası diye tahdidi olarak sa
yılmış bulunan bu vilâyetlerde, çok acıdır, 
kan gütme dâvası ağır bir surette devam etmek
tedir. 

Bundan takriben on ay evvel cereyan eden 
bir hâdiseyi müsaadenizle arzedeceğim. Geçen 
Kurban Bayramının ikinci günü Siverek deni
len ilçede dört kişi baş başa vermiş, sözüm ona, 
bayram tesid ediyorlar, oturuyorlar, konuşu
yorlar. Oturdukları hanın avlusuna bir şahıs 
giriyor. 18 -19 yaşlarında bir genç; bunları sü
zerek ilerliyor ve kuyunun başına kadar geli
yor. Küçük yerlerde, bilirsiniz, yabancılar sü
ratle sezilir. Esasen kuşkuda olan birisi bu kim
dir, tanıyor musunuz? diye soruyor. Onlar da, 
cevaben «Bayramı geçirmek için gelmiş birisi
dir.» diyorlar. Bu adam kuyudan su çeker" gi
bi görünüyor, su çekerken bunları süzüyor. Gi
diyor ve biraz sonra tekrar geliyor, doğruca 
dört kişinin, karşısına dikilerek tabancayı çeki
yor, üç el ateş ediyor. İyi bir tesadüf, hedefe 
isabet ettiremiyor, fakat kurşun bir başkasına 
geliyor ağır surette yaralıyor. İşte bu, kan 
gütme sebebiyle işlenen bir suçtur. (Taammü
den sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, taammüden adam öl
dürmek başkadır, kan gütme sebebiyle adam öl
dürmek büsbütün başkadır. Evet bu kanunu 
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kaldırabilirsiniz, fakat çok. rica ediyorum bir de I 
memleketin mukadderatını nazara alınız. Bil
hassa, naçiz kanaatimce, memleketin hususiyet
lerini nazara almamız lâzımdır. Dört İsviçre 
cesametinde olan memleketimizde, betahsis ma
hallî kanunlara şiddetle ihtiyaç vardır. Ben
deniz de kanunun kalmasını rica ediyorum. E-
ğer mutlaka kaldırılmasında ısrar, edilirse, hiç 
olmazsa Goloğlu arkadaşımızın teklifinin göz 
önüne alınarak, muvakkat bir zaman için tadil 
getirilinceye kadaı, kanunun kalmasını rica 
ediyorum. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu buyurun. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, biz, Demokrat Parti İktidarı 
olarak antidemokratik kanunların kaldırılaca
ğım- bu mül'l'ete vaiilt ve ilân ettik ve bu vâ'd'imizıiı I 
kısmen yerine getirdik. Hatırlarsınız, Ceza Mu
hakemeleri Usulünün hâkimi tevkife mecbur 
eden,hükmünü ile Millî Korunma Kanununun 
antidemokratik hükümleri kaldırılmıştır. Bende
nizin kanaatince elimizde .müzakere mevzuu 
olan bu kanun antidemokratik kanunların ba-
/şıhda gelir. Çünkü Anayasanın 71 nci ve 72 nci 
maddeleriyle vatandaşa tanınan konut, ikamet 
hürriyetlerine aykırı bir Hüküm tesis etmekte
dir. Tasavvur buyurun, hiçbir cürümle ilgisi 
olmıyan bir vatandaşı mücerret bir şüphe üre
rine, öldürüleceği veya cürüm, işliyeceği şüp
hesi üzerine evinden barkından ediliyor, başka 
bir memlekete gönderiliyor, orada sefil ve pe
rişan bir vaziyette ikamete mecbur tutuluyor. 
Arkadaşlar, biz, hukuk Devletiyiz, şu halde hu
kuk nizamı içinde antidemokratik mahiyette 
olan kanunları yaşatmamıza imkân yoktur. Ar
kadaşlar buyurdular k i : «Kanun tedbir mahiye
tindedir bu tedbirin bir müddet daha devamı 
lâzimgelir». Bendenizce vatandaşlar üzerinde bu 
şekilde ağır hükümler tesis etmek suretiyle ted
bir- almayı değil, ceraimi önliyeeek tedbirleri 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Bir vatandaş cü
rüm işlerse onu Ceza Kanunu tecziye etmekte 
tereddüt etmemektedir. Şu halde Ceza Kanunu
nun müeyyide ile menettiği bir suçu işlemediği 
halde, mücerret şüphe üzerine o vatandaşı başka 
bir yere nakli suretiyle mükerreren cezalandır
mak ne adalete ne Anayasa esaslarına, uygun de : 

ğildir. Bu itibarla bu hükmün kaldırılması lâ
zimgelir. Adalet Komisyonunun hazırladığı met
nin kabulünü rica ediyorum. (Alkışlar.) | 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Mithat 

San, Kemal Balta, Muhittin .-Erener, Cev„t Ülkü 
arkadaşlarımız da söz almışla!dır. Bu arada 
kifayeti müzakere takriri vardır, müsaadenizle 
onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir, reye konmasını arz ve tek* 

lif ederiz. . 
Çankırı Milletvekili Çankırı Milletvekili 

Kâzım Arar Kemal Atakurt 
« • 

BAŞKAN — Hükümet adına İçişleri Bakan, 
Vekiline söz veriyorum. 

MALİYE BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKAN-
VEKİLİ HASAN POLATKAN (Eskişehir) —. 
Arkadaşlar, geçen gün Samct Ağaoğlu arkadaşı
mız : «Teknik büroların başında »bulunan arka
daşlar her ne kadar komisyonda bu mesele hak
kında noktai nazarlarını ileri sürmüşlerse de Hü
kümet olarak her hangi bir noktai nazar ileri 
sürülmemiştir» dedi ve bu teklifin talikini rica 
etti. 

Bu kanun memleketin asayişi meselesiyle 
sıkı sıkıya alâkalı bulunmaktadır, Adalet Baka
nı arkadaşımız ise burada yoktur. Bendeniz 
İçişleri Bakanı Vekili isem de salahiyetli arka
daşımızın avdetine intizar etmenin lüzumuna 
kaani bulunuyorum. Onun için bu sebeplerle 
Kanunun müzakeresinin 10 gün sonraya bırakıl
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN —- Bu, usule ait bir mevzudur. 
Tasarı gündemdedir, onun. için görüşmesinin on 
gün sonraya tehirini reyinize arzetmek vaziye-
tindeyhn. 

Tasarının 10 gün sonraki Birleşime bırakıl
masını kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

S. — Türkiye Cumhuriyeti ile Dominik Cum-
huriycM arasında imzalanan Dostluk Anaçlaşma
sının onanması hakkında kanun tasarısı ve-Dış
işleri Komisyonu raporu (1/356) [1] 

BAŞ KAN — Bu tasarının öncelikle ve ivedi
likle görüşülmesi komisyon raporunda talep 
edilmektedir. 

Tasarının öncelikle görüşülmesini kabul eden
ler ...Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 127 sayılı basmayazı tutamağın sonunlladıf 
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Tümü hakkında söz istiyen var. mı? Maddele

re geçilmesini kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul* edilmiştir. • 

. Tasarının ivedilikle.görüşülmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ilâ Dominik Cumhuriyeti 
arasında imzalanan Dostluk Andlaşmasınm 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Do
minik Cumhuriyeti arasında 28 Kasım 1951 ta
rihinde Vaşington'da imza edilen Dostluk And-
laşması onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
m!? Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bıı karıtın yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kainimi Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü açık oyunuza ar-
zediyorum. • 

4. —• Türkiye - îsveç. Ödeme Anlaşmasına ek 
olarak imzalanan Protokol ve eklerinin onanma
sı hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Tica
ret komisyonları raporları (1/257) fi] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye - îsveç Ödeme Anlaşmasına ek olarak 
14 Haziran 1951 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Protokol ve Eklerinin onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Türki
ye - îsveç ödeme Anlaşmasına ek olarak Anka
ra'da Dışişleri Bakanlığı ile. îsveç, Elçiliği ara
sında 14 Haziran 195.1 tarihinde imzalanan Pro
tokol ve Ekleri kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

fi | 116 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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mı? Oyunuza -arzediyorum-." Kabul, edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. -

BAŞKAN — Kabul edenler .-...Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. ' -

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —'Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

5. —• Türkiye - îsveç Ticaret ve Ödeme An
laşmalarının tekrar yürürlüğe girmelerine dair 
mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret komisyonları raporları (î/258) fi] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul, edilmiştir. 

Türkiye - îsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları- • 
nm 15 Temmuz 1951 tarihinden itibaren tekrar 
yürürlüğe girmelerine dair mektup teatisi sure
tiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkında 

kanun 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Türki
ye - îsveç Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının 
15 Temmuz 1951 tarihinden itibaren tekrar yü
rürlüğe girmelerine dair 4 Temmuz 1951 tarihin
de Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ile İsveç Elçi
liği arasında teati edilen mektuplar kabul edil
miş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler i."Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —. Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Maddo kabul edilmiştir. . 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN— Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Maddo kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

fi] 117 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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6*. — Türkiye ile Pakistan arasında Dostluk I 

Andlaşmasmın onanması hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/259) [1] 

BAŞKAN ••— Tümü hakkımda söz istiyen yok--
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi-
y enler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Pakistan arasında Dostluk And
laşmasmın onanmasına dair kanun 

MADDE 1. —- Türkiye ile Pakistan arasında 
26 Temmuz 1951 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Dostluk Andlaşması onanmıştır. 

BAŞKAN —. Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer; 

BAŞKAN —'Maddeyi kabul edenler.. -Etmi-
yonler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. --• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. . . 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etıni-
y enler.. Madde kabul edilmiştir. | 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

Z.-'— Türkiye ile Hindistan Dostluk Andlaş
masmın onanmasına dair kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1/317) [21 

BAŞKAN -— Tümü üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Hindistan Dostluk Andlaşmasmın 
onanmasına dair kanun 

MADDE 1. — Türkiye' Cumhuriyeti ile Hin
distan Cumhuriyeti arasında 14 Aralık 1951 gü
nü Ankara'da imzalanan Dostluk Andlaşması 
onanmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
• yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

[1] 122 sa.yılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 123 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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MADDE 3. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi

yenler.. Madde kabul edilmiştir. Tasarının birinci 
müzakeresi: bitmiştir. 

8. — Kars Milletvekili T ezer Taşlcıran'm, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 75 nci maddesine bir fıkra eklenmesine, dair. 
kanun teklifi ve- Maliye ve Bütçe komisyonları 
utporları (2/99) f l | 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
ını? 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efen
dim, muhterem arkadaşımız Kars Milletvekili Tc-
aer Taşkıran Hanımefendinin hazırlamış olduğu 
bu kanun teklifi 5(434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nunu yürürlüğe girdikten sonra memlekette mey-
dana gelen bir aksaklığı gidermeyi istihdaf etmekte
dir. An e ak bendenizin naçiz kanaatime göre; yapı
lan bu teklif de tam değildir, noksan bir kısmı var
dır. Bu noksanlık ikmal edilirse yarın için'ikinci 
bir. müzakere mevzuu, ikinci bir teklif ve tasarı 
mevzuu olmaktan uzaklaşmış olur. 

Şimdi, Tezer Hanımefendinin ileri sürdüğü 
kanun, teklifi şudur : Esbabı mucibesi hepinizce 
malûm olduğu için okumuyorum, yalnız şu farkı 
tebarüz ettirmek istiyorum; 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 75 
nci maddesi gereğince kendisinden aylık bağlana
bilecek olanların ölümü tarihinde < evli bulun-
mıyan kız çocuklarına aylık bağlanııv İkinci f,ık-
rası, evlenme sebebiyle aylığı kesilmiş olanlardan, 
sonradan boşanan veya dul kalanların da, eski ay
lıkları bağlanarak ödenir» denmektedir. Bu "su
reti o 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nuna göre dul .ve yetim kalanların zevceleri, ço
cukları evlendikleri veya 25- yasım doldurmuş ol
dukları için tokaüdiyeden mahrum edilmiş bu
lunmaktadırlar. İşte bu suretle tahadclüs eden 
iki zümreyi tevhit etmeyi istihdaf- etmiş. < 

Emekli Sandığı Kanununa göre* bir kız ço
cuğu, ister 25 yaşını doldursun isterse doldurma
sın, evlenmediği müddetçe, tekaüdiyeyi alacak 
tır. Keza yine 5434 sayılı Kanuna göre konacak 
hükmün, «bir kız çocuğu babasının ölümü tari
hinde bekârsa* bilâhara evlendiği takdirde, evlen
meden sonra dul kalır veya boşanırsa eski tekaüt-

[2] 125 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

— 630 — 
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lük maaşı kendisine ödenir» şeklinde olması lâ
zımdır 

Halbuki'kanunda bu cihet tasrîh edilmediği 
için, 1083 sayılı Kanunla yetim ve dul maaşı alan
lar bundan mahrum bulunmakta idiler. Şimdi, 
bendeniz bu iki ciheti de tetkik ettim bariz bir 
eksiklik gördüm. Bu eksiklik de şudur : 

5434 sayılı Emekli Kanununun, 75 nci mad
desinin ikinci fıkrası «evlenme dolayısiyle aylığı 
kesilmiş olanlardan»' demektedir. 

Birinci fıkrası ise «kendisinden aylık bağla
nacak olanların ölümü tarihinde evli bulunmı-
y an lan» istihdaf ediyor. Birinci fıkranın mânası 
sarihtir. Ölümü tarihinde evli olanlar, bilahara 
hangi sebeple olursa olsun, dul kalır veya boşa-
nırsa sureti kafiyede bu haktan istifade edeme
mektedir İki kız kardeşi farzedersek babasının 
ölümü tarihinde evli olan, bekâr kız kardeşinin 
istifade ettiği imkânlardan istifade edememekte
dir. Bu açıklık sarih olarak tebarüz ediyor. 

Bendeniz bu teklifi kanuni encümende müza
kere edilirken, noksan tarafına işaret ettim; fakat 
her nasılsa encümence nazarı itibara alınmadı. Bu 
alınmayışın esbabı mucibesi' do, aklımda kaldığına 
göre, şöyle i d i ; 

«Tezcr Hanımın hazırlamış olduğu bu teklif 
yerindedir ve süratle kanuniyet kesbetmesi lâzım-
gelmektedir. Eğer biz bu maddeyi yani şimdi 
işaret ettiğini maddeyi derpiş edersek, Bütçe Ko
misyonu işin, portesini nazari itibara alarak ret 
cihetine gider, bu suretle bir kısım vatandaşları
mızı bulundukları' mevkiden kurtarmak imkânları 
müırselip olur. Halbuki şimdi şayanı şükrandır, 
Bütçe Komisyonu da aynı his ve düşünce ile Ma
liye Komisyonunun kabul etmiş olduğu şekil ve 
formülle teklifi kabul etmiş bulunmaktadır.» • 

Bendenizin istirhamım; bir sone, beş sene, 
on sene sonra; babası öldüğü zaman evli bulunup 
da bilahare dul veya boşanmış bir vaziyette na
fakaya muhtaç olabilecek bir kısın - ki henüz ce
miyetimiz Avrupai bir cemiyet olmadığı için, 
'kadının nıuhtaeı muavenet olduğumu kabul ve 
tasdik etmektedir - bu kadının zaruret haline 
düşmemesi için babasından kız kardeşine veya 
kız kardeşlerine bağlanan tekaüdiıyeuin ken
disine bağlanmasının sağlanmasıdır. 

Şimdi, ikinci fıkrada görülüyor ki, o kız, 
yani babasının sağlığında bekârken, ölümün
den sonra üç defa, beş defa boşansa, levleuse 
veya, dul kalsa mutlak olarak daima bu teka-
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udiye den istifade etmektedir. Halbuki babası
nın ölümü halinde evli bulunan kız ise, bila
hara dul da kalsa, hiçbir zaman istifade etme
mektedir. "* 

Bu hususu bu şekilde arz ve izah ettikten 
sonra Tezer Hanımın teklif etmiş okluğu şu 
kanunun başlığının değiştirilmesini-ve ikinci 
fıkrasının tadilini istirhamı ediyorum. Çünkü. 
eğer tasvibinize iktiran ederse, başlığı değiş
tirirsek daha uygun olacak: Başlığın şu şekil
de olması lâzımdır : «Türkiye Cumhuriyeti 
Kmekli Sandığı Kanununun 75 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının tadili ile, bu kanuna bir ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun teklifi.» 

•İkinci fıkraya gelince : «Evlilik dolayısiyle 
kendilerine aylık bağlanamamış olanlarla, ay
lığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya 
dul kalanlara da aylık bağlanarak ödenir» fık
rasını da tadil en arzediyorum. Bu suretle bir
az evvel arzettiğim tehlike de bertaraf edilmiş 
olacaktır: Şimdi teklifimi Yüksek Başkanlığa 
arzediyorum ve keyfiyeti takdirinize bıkarıyo-
rum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, açık oy kullannuyan 
arkadaşların oylarını istimal • etmelerini istirham 
ediyorum. Oy toplaıma muamelesi bitmiştir.. 

Buyurun Baha Koldaş. 
| BAHA KOLDAŞ (Çourm) — Muhterem ar-
I kadaşlar, sayın Tezer Taşjkıran'ın 'memleket 

ve millete yıllarca hikmet ettikten sonra, vefat 
etmiş bulunan askerî ve mülki memur ve eınıek-
1 ilerin millî bünyeye emânet bıraktıkları kız 
çocukları hakkındaki teklifi kanunileri muhak
kak iki a ile ve cemiyet bünyeımizin büyük bir 
yarasını gidermeye matuf olması itibariyle 
takdire değer çok insani bir harekettir. ' 

Maliye ve 'Bütçe komisyonlarımızın tasarıyı 
daha şâmil ye mütekâmil bir şekle sokmak su
retiyle bu ıstıraba karşı gösterdikleri yakın 
alâkayı da burada şükranla kaydetmek* iste
rim. Ancak şunu derhal izah edeyim ki, şim
di elimizde bulunan ve müzakere mevzuu olan 
tasarı mâkul içtimai ve ahlâki gayeyi tam ve 
kâmil bir şekilde tahakkuk ettinmiyeeok've bu 
şekli ile Bütçe Komisyonumuzun, belirttiği iki
lik ve haksızlığı' gidereımiyecek durumdadır. 
Çünkü tasarı : 5434 sayılı Kanunla kaldırılan 
çeşitli kanunlara göre yetim aylığı bağlanmış 
olup da bu aylıkları :, 

I T. Evlenme dolayısiyle 1 .1.1950 tarihin-



B : 65 28 . < 
don evvel kesilmiş bulunanlardan sonradan bo
şanmış veya dul kalmış olanları, 

2. 25 yaşım bitirmiş olmalarından dolayı 
yine 1 . 1 . 1950 tarihinden evvel .kesilmiş -bulu-' 
nanları hudut ve şümulü dâhiline almış bulun
maktadır. Halbuki : 

Babaları 1.1.1960 tarihinden önce ölen kız 
çocuklarından ölüm tarahinde yaşları yirmi be
şi geçmiş olduğu için-hiç aylık bağlanmamış 
olan ve 'bugün hakikaten sefalet içkide binibir 

.müşkül ile mücadele' edeni; hattâ talihin sev-' 
kiyle cemiyet ve aile himayesinden mahrum ka-
1 a. ra k feci' d ıı ru mi ara: düşenler de v ardı r ve 
bu tasarı li'le yaşıyau 7'5 nci maddle'nin hudut ve 
şümullü lıarlcinde katmak suretiyle lâzmıei ada
letten mahrum edilmiş'olacaklardır. 

Aziz arkadalşl arım; 'bu konu üzerinde dalıa 
iyi tenevvür edilineık için bu igibilerine maaş 
bağlanıa hususunda mülga kanun kurla, yaşıyan 
kanun üzerindeki lıükümlere 'bir nazar .atmamız 
faydalı olacaktır. 

Evvelce hükmü yürürlükten kaldırılmış -olan 
1.825 tarihli1 Tekaüt Kanu'mınun 46 ncımadde1-
si aynen: «Kız evlâtların ere varmalarından do
layı katı veya münakale edilen maaşları muah-
haren talâk veya vefat ha'siebiyle dul kaldıkla
rında. iddetlieri'nden sonra ita edecekleri istida-
namelıerin Ihavelesi tariühinden itibaren iadeten 
ita ve .miktarı sabıklarına, ire a olunur. Peder
lerinin ye evlâdının hini vefatında zatıüzzevc 
olup .alile maaışından hissedar olanııyan kız ev
lât bilâhara dul kaldıklarında usulen-naıild ma
aş olurlar.» Hükmü -ile yetim kız çocukları ol
dukça geniş bir ıhilmayeye mazlhaı\ olurlar cîı. 

Sonradan meriyete konanı 1683 sayılı Tekaüt 
Kanununun 47 nei maddesi ise" aynen: «Kız ço-
cuklarıır teehlıüllerinde veya 25 yaşını doldur
duklarında maaparı. keîsilir. Yi rmibeş yaşını 
doldurmak veyalhut evlenmek suretliiyle maa'şla-
n kesilen kız çoeuklara almakta oldukları ma
aşın diki touıçuk senelik miktarı defaten ikramiye' 
olarak verilir. Maaşa müstehak yetimleri ol-
mıyarak vefat eden mütekaitlerin yirmi Ibeş ya
şından yukarı ıbulunan evlen/meımiş kız çocuklâ-
rınia müteveffanın aldığı tekaüt maaşının iki 
buçuk ;seneliği ikramiye olarak verilir.» şleklin-
dekti 'hükmü, ile1 muaih'haran çok dalıa talıdi'di bir 
'hüküm tesis olundu. Fakat 5434 saydı İKanıv 
nun tedvininde 1683 sayılı Kanunun bu hükmü-
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nün aiile bünyesindeki menfi1' tesirleri nazarı iti-

i hara alınarak ibu kanun da' 75 nci madde olarak 
! aynen: «Ivcndisindlen aylık bağlanacak olanla- ' 
• rın ölümü tariftıinde e'vlll 'bulunnııyanj kız çocuk

lara aylık bağlanır. Evlenme dolayısiyle yaylı
ğı kesilmiş olanlardan sonrada.n boşanan veya 
dul kalanların da eski aylıkları Ibağlamarak öde-

. ndr.» lıükimü konmuş ve 'hu .suretle İm kanunim 
'neşri tarihinden'sonra, ölen aylıklıların evli, bu
lu nmıyan kız çocuklarlyle evlemıme dolayısiiyle 
aylığı kesiılmiş olanlardan- -sonradan boşanan ve-

! ya, dul kalanların eski ayliklarının iadeten 
ödenmesi kaimi olunmuş ve fakat bu kanundan 
önce 'bu vasıfta; bulunan kız çocukları maale
sef 'bir ikilik yaratılarak l)iı lılmaye ve Işefkat-

I ten maihrum Ibırakılm ıslardır. ; 
'Sayın Tezer Taşkıran'ıdn teklifi ile, iMaliye 

ve Kütçe komisyonlarımız, yukarda da[arzey-
1 ediğim veçjhlle, 5434 sayılı 'Kamınla kaldırılan 
çeşitli kanunlara göre; yetim aylığı bağlanmış 
olup bu aylıkları 1 .1.1950 den. evvel kesilmiş 

I olanlai'in istihkaMarımın iiadeısli suretiyle 175. nei 
maddenin ttajmaımen ka'rşılıyam'aidığı mühim 'boş
lukları. doldurmuş İse de eldeki tasarı, yenil 

i 'Eııne'klli 'Kanununun neşrinde kendisinden aylık 
bağlanacak'olanların ölümü talikinde 'övli btı-

I 1 unnııyan kız çocuklarına yaşla mukayyet olmı-
yarak maaş baığ'lanimasını kalbul etmiş olmaısuna 

„ rağmen 1 .T .10150 'den önice balbıalan Ölem kız 
çocukların ölüm tarihinde 2J5 ya'şını'^eçtiği İçin 
hiç 'aylık 'bağlanaımannış olanları - tamamen ay
in karakter taşıdıkları 'halde - tasarının hudut, 
ve 'şümulüne almamıştır. Bu suretle1 ikilik ve 
adaletsizlik ydlne devanı ettirilmiştir. Diğerlert' 
için. 'vtaz'edillen İni lıüküm hler cepheden çok, dsa-

I betili lise de buınıınlla 75 ridi ımıaddenin yaşattığı 
ve yekniazarda kaldırıllmiş igifei görünen ikiliğin 
-bu tasarı ıile tam ve k'âmil-şekilde kaldır ila ma'-
dığını ıka'bul etmıek Ibdr emri zaırııri' ve vicdani
dir. Bu suretle dliğerltorli gibi 'halk sahibi olması 

[ tabiî bulunan hiç evlenımenıiış ve 1 . 1 . ID&O den. 
önce 'bıabalarının ölümünde yirmi beş ya'şınl ge
çiren ve bu'yüzden hiç aylık bağılanamıyan kız 
çocuklarıha da Yüksek Heyetinizin yakın alâ
ka ve büyük şefkatiyle ayni'şartlar ve -esaslar 
dâhilinde yetim maaşı ta'hslisd; hayatını memle
k e t v e millet uğrunda feda eden şehit ve ölü 
zâ'bitileriimıizle1 âm nıe hizmetiindle ömür yııpratan 
ölmüş meimurlarımTzın bMere1 vedaıa olambod-
lıaihtkız çocuklarına birçok badirelerden kurta-
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racak ve muhakkak ki bunları da sıcak bir çor
baya kavuşturacaktır. 

' (Bu maıksatk 75 'nci maddeyi sunacağım tek
lif esas'lai'ina 'göre tadil sunetiylle bu bedbaht ye
llim kızları da adalet ve şefkatinize kavuşturma

nızı hassaten rftea edöriım. 
FERİDUN.FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, bendenizden evvel konuşmuş olan iki 
arkadaşımızın, gayet asil hislerle, bendenizin 
ifade edebileceğim mevzuu tenvir ettikleri zaıı-
nmdayım. Şimdi mevzu üzerinde Yüksek Heye
tinizce tenevvüre yardımı olur düşüncesiyle 
evvelâ Eemekli Sandığı Kanununun 75 nci mad
desini okuyacağım : 

«Madde 75. — Kendisine aylık bağlanacak 
olanların ölüm tarihinde evli bıüunmıyan kız 
çocuklarına aylık bağlanır Evlenme dolayısiyle 
aylığı kesilmiş olanlardan, sonradan boşanan 
veya-'dul kalanların eski aylıkları bağlanarak 
ödenir.» 

Kanunun bu maddesi bir sistem koymuştur. 
Yani bir kere (25) yaş mevzuunu ortadan kal
dırmıştır. Kız eğer evlenmemişse maaş verilmek
te devam edilecektir. Eğer evlenmiş de kocasın
dan boşanmış ise maaşı yeniden bağlanacaktır.. 
Meclisin o zamanki müzakere neticesinde takar
rür 'ett irdiği prensip budur ve kanun şeklini 
almıştır. Dikkat buyıırulursa görülecek-
tir ki, bu 75 nci maddede muhtaç mefhumu 
yoktur. Ne demektir muhtaç mefhumu? Elimiz-. 
deTezer Taşkıran'ın teklifi üzerine komisyon
larca kabul edilen ve bilhassa - Maliye değil -
Bütçe Komisyonunca kabul edilen metinde şöyle 
bir tâbir vardır: « Kanun hükümlerine göre 
muhtaç olanlara bu kanunun 75 nci maddesi uy
gulanmak suretiyle.... » deniyor'. İki mefhumu 
karıştırmamanızı rica ederim, yahut • bendeniz 
karışık anlatıyorsam tavzih edeyim. O zaman 
komisyondan.' geldiği sırada «muhtaç» tâbiri 
vardî. Meclis o zaman bunu uzun uzun münakaşa 
etti, dedi k i : «muhtaç olanlara' diye bir tefrik 
yapacak olursak bu, bu gibi müşkül durumda 
"kalmış, babası, veya kocası ölmüş, mahrum vazi
yetteki insanları, yok ilmühaber almak, yok 
muhtaçtır değildir gibi birtakım münakaşalara, 
birtakım müşküllere uğratır, şunun bunun "ka
pısını çalmaya sevkeder.» 

Binaenaleyh komisyondan gelen 15u şekli 
Meclis kaldırmış ve alelıtlak muhtaç olsuıl ol
masın; hakkın taallûku itibariyle bu mevzuu. 
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kabul edilmiş bulunmaktadır. Yani arzetmek is
tediğim nokta bilhassa 75 nci maddenin bünyesi
ne mütaallik kısımdır. Yine samimî olarak ar-
zediyorum ki, bendeniz o zaman bu 75 nci mad
denin tamamiyle bundan evvel alınmış, maaşla
rı kesilmiş bulunanlara raci olacağı mütalâasın
da biı- dahi kendimce tereddüt etmedim 
ve zannediyorum ki, o zamanki Meclis de 
bunun bu suretle olacağı intihamda idi. Ben
denize- müracaat eden, kendisi verem ve babası 
ölmüş bir kızcağıza, «eh kızım, gözün aydın, 
artık müracaat edersin ve bu kanundan istifade 
edersin» dedim. Belki hata ettim, belki gafleti 
hukukiye ve teşriiye gösterdim, ne gösterdimse 
gösterdim, vebali bana raci. Meğer hâdise şuy-
mıış: Bu madde ana maddeler meyanındaymış. 
Mademki ana maddeler meyanmdaymış, bunun, 
kanunun meriyete vaz'ı tarihinden sonraki vu
kuatla, ölümlerle ilgili olanlara müteallik olduğu 
mânasını anladık. Halbuki, samimi söylüyorum, 
bu kanunun hükmü tamamiyle hakka makrun 
ve Meclisin yüksek bir esası tesbit ettiğinde 
biran tereddüt etmedim. Bir kerre 25 yaşında 
iken babası Ölmüş olma vaziyetini kaldırıyor. 
İkincisi ihtiyacı da kaldırıyor. Binaenaleyh bu 
suretle memlekette mahrum vaziyette olan alâ
kalıların istifade edeceği bir esası kabul etmiş 
oluyor. Bendeniz zanetmiyorum ki o zaman 
milletvekili bulunanlardan hiçbiri bunu başka. 
türlü anlamış olsun. Çünki iki kıstasa, ilci öl
çüye mahal yoktur. Yeni bir esas koyuyorsun. 
Zaten demin Sayın Koldaş arkadaşımız izah etti, 
Meşrutiyette konan eski Tekaüt Kanunu aşağı 
yukarı bu Emekli Kanununda konmuş olan pren
sibi kabul etmişti. Arada çıkan 1600 küsur nu
maralı Kanunda bu "25 sene mefhumu çıkmış. 
Yani görülüyor ki; eskiden Adaletin ve hakka
niyetin icabı düşünülmüş. Fakat arada bir 
periyot gelmiş ki orada sâyi Hazine mantıkiy
le 25 yaş mefhumu ihdas eçülmiş. Bu yüzden de 
muhtaçlık prensibi bu arada konmuş ve bu su
retle buraya gelmiş. Şimdi, Allah razi olsun, 
Sayın Tezer Taşkıran arkadaşımız yüksek bir 
himmetle böyle bir teklifte bulunuyor. Teklifi 
de şudur: 25 yaşını doldurmuş veya 25 yaşını 
doldurmadan evvel kendisine maaş bağlanmış 
veya bilâhara maaşı evlendiğinden ve diğer bir 
iki* sebepten dolayı kesilmiş'bulunanlara yeniden 
maaş bağlanması cihetini teşmil ediyor. Fakat, 
kanunun bundan sonrası için değil, önceden 
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kendisine bu fasıla devresinde hiçbr suretle 
maaş bağlanmamış olanları kaide olarak kabul 
etmiş olduğu bu haktan mahrum ediyor ki bu, 
umumi bir farktır. Bendeniz buraya ka
dar gidilmesi taraftarıyım ve niçin gidilme
si taraftarı olduğumu da izah edeceğimi 
kanunun intişarı tarihi ile meriyet tarihi ara
sında 'bir müddet var. İntişar tarihi zannede
rim 28 Haziran 1949, meriyete vaz'ı tarihi 1 . 
I . 1950 dir. Şimdi bu iki tarih araasmda öl
müş olanların 25 yaşını ikmal etmiş kızları ve-

. ya o sırada kocada bulunup da o tarihte boşan
mış bulunanların yetimleri vardır. Maaş bağ
lama muamelesi o zamanki mevzuat karşısında 
bunlar hakkında yapılmıştı. İşte Tezer hanı
mın, teklif i ile bu gibiler istifade ediyor ki, Al
lah razi olsun bu bir adalettir. Bunlar biçare-
gândır; mahrumiyet içinde perişandırlar; za

manında bunların menlehülhakları edalarda 
Jralunmuştur; bunların üç beş kuruşu ile hu 
millet ne zengin olur, ne.fakir olur; bunların 
göz yaşlarının" dinmesine sebep olur. Çünkü 
bunlar daima ağlamakta ve inlemektedirler. Sa
hibi servet olanı yüzde beş değildir; yüzde. 
doksan beşi mahrum, muztarfp ve müteessirdir. 
Bunlar •ar/ettiğim şu sebebe binaen istifade et
melidir. •-, Bendenizce bu 75 nci madde hükmü 
âm ve şâmil, mânada tatbik edilmelidir: Burada 
25 yaşını ikmal ettikten sonra kendiliğinden 
ister maaş bağlansın ister bağlanmasın ; veya 
hak sahibi olarak kocasından ayrılma tarihi 
kanunun meriyetinden evvel olsun sonra olsun 
ve bunlarda ihtiyaç kaydı aranmaksızın,, 75" nci 
maddenin tanzimi tarihinde maksut olan geniş ' 
- adaleti içtimaiye dem iyeyim. - atıfeti millîye ve 
atıfeti içtimaiyenin tesisi bakımından takip olu
nan gayenin yüksek Meclisçe kabulü halinde 
belki bu, Hazineye bir miktar külfet tahmil e-
der ama, hiçbir zaman iktiharo olunmıyacak 
bir külfet değildir arkadaşlar. Çünkü nedir bun
lar! Böyle göz; yaşları ile daima yanlarında 
kardeşleri... Tasavvur ediniz iki kız kardeş ki... 
•••• HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Hislere hi

tap etmeyin. * " • 

P. FİKRİ DÜŞÜNSEL' (Devamla) — Hadi 
Bey kardeşim, bu kanunun tanziminde himme
tiniz çok sepketti, fakat şunu iddia edemezsi
niz ki; Meclis bunun,lıundan sonrasına da şânîil 
olup geçici madde hükümleri arasında yer al-' 
mıyacağı intibaını aklından geçirmemiştir. 
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j MURAD ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Meclis 
j çıkardığı kanunları bilir. ~ 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Şu kanunun bir maddesiyle ilga edilmiş ka
nunların yekûnunu şurada size gösterirsem... Ba-

" kınız 156 kanun, bunların hepsi ilga edilmiştir. 
SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) — Tabiî lâyüh-

ti değildir ya. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Evet. Yüksek Meclisin bu hususta hakiki du
rumu samimiyetle.., 

BAŞKAN — Mevzua gelin. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 

— Arkadaşım' yerlerinden hitap ettiler cevap 
verelim. 

Bendenizin kasdıın yüksek Meclisin bu hu
susta hakiki durumunu samimiyetle, olduğu mâ
nası ile tebarüz^ettirmek ve taayyün ettirmek 
keyfiyetinden ibarettir. Bunu yapmakla Hazi
neye belki bir miktar külfet tâyin ederiz. Fa
kat bunun bu cemiyette ne kadar gözyaşı din
direceğini düşünmek mecburiyeti vicdaniyesi 
'Karşısındayız.. Bunun içtimai, faydası : Bir
çok .biçare, alil, amelimanda, evlenmek imkânı
nı bul amıy an zavallı evlâdı vatanın göz yaşları
nı dindirmek, onlara 9 ncu B. M. Meclisine-ha
yır dua ederek Allah razi olsun demelerine hak-* 
lı bir vesile vermektir. (Bravo sesleri) 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
dim, bendeniz yalnız bir noktaya temas edeceğim. 
Bu hususta bir önerge de vermiyeceğim. Bu tasa
rı, diğer arkadaşlarımın belirttikleri gibi eğer 
yeniden tedvin edilmek üzere tekrar komisyona 
gidecekse, komisyondaki arkadaşların kafama ta
kılan şu noktayı da tetkik etmelerini rica ede
ceğim : 

1683 sayılı Askerî ve Müki Tekaüt Kanunu
nun 50 nci maddesi maaşlar arasında bir fark 
yaratmıştır. 50 nci maddeye göre kız evlâtların 
25, erkeklerin de 19 yaşını ikmallerine ait esas
lar nazarı itibara alınmış ve 300 kuruş maaş 
alanlar için ayrı bir esas konmuştur. Bu madde
de : «Bir nüfusa isabet edecek maaşın miktarı 
300 kuruş veya daha dun ise on seneliği defaten 
verilerek alâkaları kesilir» denilir. Esbabı mu-
cibesini de ikinci cümleye koyuyor : «Bu mik
tar yetimler meyanmda bulunan kız çocukların 
yirmi beş, erkek çocukların on dokuz yaşını ik
maline kadar tahakkuk "edecek müddete ait ve
rilecek miktarı geçemez». Binaenaleyh esas ola-
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rak maaşa istihkak yaşı 25 yaş, erkeklerde 19 
yaş olarak kabul edilmiş ve 300 kuruştan az 
olanların on seneliği peşin verilerek alâkaları 
kesilmiştir. Şimdi ise 25 yaş haddi yoktur. Bu 
vaziyete göre 25 yaş esas tutularak on seneliği 
verilmek suretiyle alâkası kesilmiş olanların du
rumu ne olacaktır?. Şayet bu hususta yeniden 
tetkikat yapılacaksa bu hususun da nazarı iti
bara alınmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti ile Domi
nik Cumhuriyeti arasında imzalanan Dostluk 
Andlaşmasmın onanması hakkındaki tasarıya 
verilen oyların neticesini arzedeeeğim. 

Bu tasarıya (251) arkadaş rey vermiştir. 
Ret ve çekinser yoktur. Muamele tamamdır. Ta
sarı (251) reyle kanuniyet kesbetmiştir. 

NÜSRET KİRÎŞCÎO&LU (Çanakkale) —. 
Muhterem arkadaşlar; bu tasarı bir' ikiliği or
tadan kaldırmak maksadiyle huzurunuza sev-
kedilmiş bulunmaktadır. Bunu şayanı .şükran 
bulurum. Ancak bu tasarının ikiliği ortadan 
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kaldırmadığına kaniim ve bendeniz bu noktayı 
arzedeeeğim. 

Arkadaşlar; Demin Feridun Fikri arkadaşı
mız da bu noktaya temas ettiler, 75 nci madde-
.nin ikinci fıkrasında aynen şöyle demektedir : 
«Evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş olanlardan 
sonradan boşanan veya dul kalanlara da eski 
aylığı bağlanarak ödenir.» Görülüyor ki, burada 
(Muhtaç, olanlar)' kaydı yoktur. Buna mukabil 
Bütçe Komisyonunun kabul ettiği maddenin 
(B) bendinde (Muhtaç'olanlar) kaydı konmuş
tur. Eskisinde muhtaç olanlara maaş bağlana
cak, yenisinde umumiyetle maaş bağlanacak. 
Takdir buyurursunuz ki, bu bir ikilik yarat
maktadır. Bu hususta bir takrir takdim ediyor 
ve (Muhtaç olanlar) ibaresinin kaldırılmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Daha söz almış beş arkadaşı
mız vardır. 

Vakit geçmiştir. Çarşamba günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORU 

1. — Afyon Karalmar Milletvekili Gazi Yi-
ğitbaşı'nın, Afyon Karahisar'la diğer 14 ildeki 
camilerin tamiri için 1951 yılında verilmiş olan 
para miktarına ve tamire muhtaç daha kaç, ca
mi bulunduğuna dair sorusuna Başbakan Adnan 
Menderes'in yazılı cevabı (6/599) 

8 .'III . 1952 

11 .M.. Meclisi Başkanlığı Yüksek Katma 

1951 yılında Vakıflar Umumi Müdürlüğün
den aşağıdaki illerin ilçeleriyle birlikte cami
lerinin tamiri için verifm% olan para miktaırla-
riyle tamirine lüzum görülen cami adedinin 
ayrı ayri olmak üzere Başbakanlıktan yazı ile. 
cevaplandırılmasını saygı ile arzederinı. 

Afyon Karahisar Milletvekili^ 
fiazi Yiğitbaşı 

Vilâyetin adı Cami adedi Verilen meblâğ 

Afyon K. 
Konya 
Bursa 

Vilayetin adı Cami adedi Verilen meblâğ 

Balıkesir 
Denizli 
Niğde 
Erzurum. 
Kayseri 
Samsun 
Rize 
Gümüşane 
İsparta 
Aydın . 
•Sivas 
Kocaeli 

C. 
26 Nisan 1952 Vakıflar Genel Müdürlüğü ' 

İnşaat Müdürlüğü 
Sayı : 111161, 16 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

12 . III . 1952 tarih ve 3257/7112 sayılı yazı
larına karşılıktır: 

Afyon Karahisarla diğer 14 ildeki camilerin 
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tamiri için 1951 yılında Vakıflar Genel Müdür
lüğü Bütçesinden verilmiş olan para miktarı ile 
. âcil tamire muhtaç 'oldukları tesbjt edilen cami 
adedi hakkında Afyon. Karahisar. Milletvekili 

Gazi Yiğitbaşı'11111 yazılı sorularının cevabının 
ilişik olarak sunulduğunu saygı ile'arzeylerim. 

Başbakan 
„ • ' " " " " • ' A. Menderes 

Afyon Milletvekili Sayın Gazi Yiğitbaşı'nm, Afyon Karahisar 'la 14 ilde 1951 yılı içinde tamir 
olunan camiler için Vakıflar 0enel Müdürlüğü Bütçesinden verilen tahsisat miktariyl e tamirine lü
zum görülen cami adedi hakkındaki yazılı sorularının, cevabı aşağıda cetvel halin de. arzolunmuştur. 

Vilâyeti 

Afyon : ' * 
Konya . 
Bursa 
Balıkesir 
Denizli 
Niğde 
Erzurum 
Kayseri 
Samsun. • c 
Rize 
Gümüşane 
İsparta 
Aydın 
Sivas 
Kocaeli 

1951 yılında onarılan 
cami adedi 

• •' . . 4 . . - ' " . 

•• V - . - • ' - - 5 . - - ' • 

' • . • • • . . . 4 " • • • • 

4 . • ' t 

- • • . ' , 1 " • 

' 3 . . : ' • ' • 

5 
. . . . . . . 2. .. 

2 
2 
•5 
8 
3 

45 

nj „ . 

. . ; . - • • • . . 

Verilen para miktarı 
Lira Kr. 

15 047.77 
59 077.89 
6 915.11 
İ 850.34 

75.00 . 
3 061.15 

42 724.1! 
13.619.31 
• 513.27 

, 21 729.08 . 
11 893.55 
38'585.23 ; 
6 426.16 

27 085.26 

248 603.23 

"Âcil tamire muhtaç 
olduğu tesbit edilip 
1952 yılında onanla- . 

cak cami adedi -

4 ' • _ •• .', 

. , . 6 . . . ' • ' . 

: . .' . '4 ..'1:' 
1 

- — ' '. •• 

• • ; - 4 ' " • ' '.': 

' • • : 8 ' ••* : 

•3 . 

: . v ' 1" . .- . - . • • " 

' ' • ' . 3 . 

.' ' ' 5 
2 
3 . 

44 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Dominik Cumhuriyeti arasında imzalanan Dostluk Andlagmaşının onan

ması hakkındaki Kanuna verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 251 

Kabul edenler : 251 
Reddedenler : O 

Çekinserler : O 
Oya katıhnıyanlar : 230 

Açık Milletvekillikleri : 6 

[Kabid edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Salih Torfilli 

ÂGRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardimoı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgag 

ANKARA 
Salâhaddin Adil 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramia Eren 
Muhlis Ete 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabeî 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırer 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumou 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmez 
îhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş .', 
Mehmet Erkazancı . 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 

Hulusi Köy men , 
Mithat San 
Halûk Şaman . 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem * 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğlu 
Nusret Kirigcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

Mesud Güney/ 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akgit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıöğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphî Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Pölatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih înal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak < 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmcn 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GtjMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfı Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Yarınca 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım 

HATAY 
Tayfur Sökmen .!..,. 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur ' 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 
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İSPARTA 
Kesit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Sanı Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem. Hayrı Üsttindağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküztim 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
İsmail Berkok 
Emin Deyeliöğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkalo 
İbrahim Kırazpglu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

Ö : 65 2a.4 
KOCAELİ 

Ethem Vâssaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu , 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülğen-
ümran Nazif Yiğlter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gtirsoy 
Remzi Koçak 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
F. Lûtfi Karâosman-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay temiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar Özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Kemal Türkoğlu 

.1952; 0 : 1 
MUĞLA 

Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
, Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbag 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

.. SAMSUN 
Tevfik Heri ' 
Muhittin özkefeli 
Şükrü tltaçay 
Hasan Fehmi Ustaöglu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Cogkun 
Mahmut Kibaroglu 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süâlp 
Cemil Yardım 

StNOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağâcıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 

Sedat £eki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOK AD 
Satkı Atanç 
Ahmet Gürkan' 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 

TRABZON 
Salih Esad Alpereıı •••-.. 
Naci Âltuğ: 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar ' 
Mahmut Goloğİu 
Süleyman; Fehmi Kalay- * 
cıoğlu ' > -
Hamdi Örhon 
Mustafa Regit, Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu l

; 

ÜRFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
f VAN 

İzzet Akim 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Yusuf Karslıoğlû 
Fuat Nizamoğlü 
Hasan Üçöz "' '•; "• 

: ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala^ 
kant 
Rifat Sivişoğlu 
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(Oya katılmıyanlar] 

AFYON KÂRAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynagarili ; 
Kemal öze, oban 
Ali îhsan Bâbis, 
Avni Tan" .̂̂ T.,,-, 
Ahmed Veziroğlü 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren, 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu. 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu1 

Osman "Talât îltekih • 
Fuad Seyhun 

' ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik (t.) 
Nail Geveci (t.) 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin tnan 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

Vahit Yöntem ;'.". 
BURSA 

Selim Ragıp Emoç 
Selim Herkmcn 
Sadettin Karacabey 

ÇANAKKALE 
Süreyya rEnclik 
Bedi Enüstüir' : 

Nihat îyriboz 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoglu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktıiğ 
Mustafa Ekinci 
Nâzmı önen 
Kâmil Tayşi (î.) 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş (î.) 
Ömer Faruk Sanaç 
ITâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroglu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoglu 
Bahadır Dülger 
Mustafa Zeren (I.) 

GAZlANTEB 
Salâhattin Ünlü (î.) 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren.•' 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola . . . 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belgey 
(î.) 
Mithat Benker (1) 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad'Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Ahilya Moshos 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman (î.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edip Adırar 
Pertev Arat 
Cihad Baban • 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

Zülitü Hilmi Velibeşc; 
KARS 

Abbas Çetin , 
Veyis Koçulu ; 
Tezer Tagkıran (î.) 
Hüsamettin Tuğa ç 
Hüseyin. Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel '•:.-. 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
(î.) 
Rif at Taşkın ( t ) 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Basan 
V.) 
Yusuf Ziya Turgut 
Süad Hayrı Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (î.) 
Fikret Fili» 
Sıtkı PeMrip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman (î.) 
Rifat özdeg 

KOÖAELÎ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Yeredoğ Kigioğlu 
Lûtfi Tokoglu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I.) 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman (I.) 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 
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KÜTAHYA 

Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik (Bakan) 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu v 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
İsmet İnönü 
Mehmet Kulu (1.) -
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker (1) 
Refik Şevket tnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez (t.) 
Sudi Mihçıoğlu (î.) 
Hamdullah Suphi Tasın 
över 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ v 
Salâhâttin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Melunet Kâmil Boran 

Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal (1.) 
Zeyyat Mandalinci . 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Forit Kıliçlar 

NİĞDE 
Fahri Kögkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol (1.) 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporcl 

SAMSUN 
Haşim Aligan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 

Ferid Tüzel 
SEYHAN 

Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SltRD 
Şefik Türkdogan 

StNOB 
Muhtar Acar 
Server Somuncuoğlu 
(t) 

Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nurettin ;Brtürk (1.) 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Regat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Zihni Betiİ 
Fevzi Çubuk (1.) 
Muzaffer Ünal (î.) 
Mustafa özdemir •(!.) 

Nuri Turut Topcoğlu 
(t) 

TRABZON 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka (1.) 
Cahid Zamangil 

URFA 
Ömer Cevheri (1.) 
Regit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Âvni Doğan 
Faik Erbag (î.) 
Hâsim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi AçıksbV 
Hüseyin Balık; 
Suat Başol 
Abdürrahmaıı Boyacı-
gillcr L 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu(î.) 
Esat Kerimol (1.) 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

[AçıU MÜletvekillilcUri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 
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S. S A Y I S I : 

Türkiye - İsveç Ödeme Anlaşmasına ek olarak imzalanan Protokol 
ve eklerinin onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti

caret komisyonları raporları (1 /257) 

T. G. s • 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1128, 6/2781 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - îsveç ödeme Anlaşmasına ek olarak 14 Haziran 1951 tarihinde 
Ankara'da imzalanan protokol ve eklerinin, onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 5 . VIII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

7 Haziran. 1948 tarihli Türkiye - îsveç ödeme Anlaşmasının bu günkü ihtiyaçlara cevap vere
cek şekilde tadili ve aynı zamanda Paris'te 19 Eylül 1950 tarihinde imzalanan Avrupa Tediye Bir
liği kurulması hakkındaki anlaşma (E. U. P. ) ya intibakı gayesiyle iki Hükümet arasında cere
yan eden müzakereler, 14 Haziran 1951 tarihinde yukarda anılan Tediye Anlaşmasına ek bir Pro
tokol ile mektubun imzalanması neticesine varmıştır. 

7 Haziran 1948 tarihli Ödeme Anlaşması ve buna ekli protokoller gereğince iki memleket ara
sındaki mübadelelerden mütevellit tediyeler İsveç kuronu ile îsveç Bankası tarafmdan tutulan ve 
A ve B diye iki kısma ayrılan bir hesaptan yapılmakta idi. Protokole bağlı listede zikredilmiyen 
mallara ait tediyelerin ise B hesabından yapılacağı -Protokolde münderiçti. 

14 Mayıs 1949 tarihinde imzalanan Protokol ile 7 Haziran 1948 tarihli Ödeme Anlaşmasına 
bağlı 1 ve 2 sayılı "Protokoller yürürlükten kaldırtmakta ve iki memleket arasındaki tediyelerin 
dolarla tutulan (A 1949 ) hesabı ve : İsveç. kuronu. ile tutulan (B hesabı) olmak üzere iki hesap
tan yapılacağı derpiş edilmekte idi. 

Ancak, iki memleket arasındaki tediyeleri bugünkü ihtiyaçlara göre ayarlamak ve mevcut tedi
ye anlaşmasını geçen sene Paris'te imzalanan Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki Aninşmyya 
intibak ettirmek maksadiyle 14 İViiyıs 1949 tarihli Protokolün tadili cihetine gidilmiştir. 

7 Haziran 1948 tarihli Türkiye- isveç Tediye Anlaşmasının ayrılmaz bir cüzünü teşkil edecek olan, 
bu kere imza edilen yeni Protokol gereğince, yukarda anılan 14 Mayıs 1949 tarihli Protokol ve buna 
bağlı emtia listesiyle* hava ve deniz nakliye kumpanyalarının safi gelirlerinin transferi hakkındaki 
mektuptan maada diğer mektup teatileri ve 7 Haziran 1948 tarihli ödeme Anlaşmasının 3 ncü madde
siyle bu Anlaşmanın fesih hükümleri haklardaki 12 Mayıs 1950 tarihinde teati ed'len mektuplar yü
rürlükten kaldırılmaktadır. 

İki memleket arasındaki mübadelelerden mütevellit tediyeler, yeni Protokol gereğince, îsveç Kuro
nu ile tutulan ve (Yeni hesap) tesmiye olunan tek bir hesaptan yapılacaktır. 

14 Mayıs 1948 tarihli Protokolce derpiş edilen iki hesap, bu kere imza edilen Protokol gereğin
ce, 15 Temmuz 1951 e kadar tasfiye edilip bakiyeleri yeni hesaba geçirilecektir. Bu iki hesaptan 
(A hesabı) dolar ile tutulmuş bulunduğundan, bunun bakiyesi Stokholm'da doların o günkü kuru 
üzerinden kurona tahvil edilecektir. 



(E. U. P.) Anlaşması yürürlükte kaldıkça ve Türkiye veya İsveç bu anlaşmaya dâhil bulun
dukları müddetçe, iki memleket arasındaki Tediye Anlaşmasının ikinci maddesinde derpiş edilen 
ödemeler (E. U. P.) çerçevesi dâhilinde yapılacaktır. Bu anlaşma,çerkevesi dâhilinde ödeme yapma
ya imkân kalmadığı zaman Protokolde derpiş edile ı (Yeni hesap) zimmet bakiye gösterdiği takdirde, 
bu fark 12 ay zarfında evvelâ mal ihracı, sonra da dolar tediyesi suretiyle kapanacaktır. 

Keza iki memleket arasındaki Ödeme Anlaşması sona erdiği zaman (Yeni hesap) m bakiyesi 12 
ay zarfında alacaklı tarafa mal gönderilmesi suretiyle ve dolar tediyesiyle tasfiye edilecektir. 

Yukarda sözü geçen Protokol, îsveç ile 1948 de akdedilen Tediye Anlaşmasının bugünkü şart
lara ve E. U. P. ye intibak ettirmek gayesini istikşaf etmekte ve menfaatlerimize uygun bulunmak
tadır. Bu düşünce ile Protokol ve ekleri Büyük Mîllet Meclisinin Yüksek tasvibine sunulur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 28 . I . 1952 

EsasNo. 1/257 
Karar No. 7 

Yüksek Başkanlığa 

7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - tsveç öde
me Anlaşmasına ek olarak 14 Haziran 1951 ta
rihinde Ankara'da imzalanan Protokol ve .ekleri
nin onanması hakkındaki Kanun tasarısı, komis
yonumuzun 7 . 1 . 1952 tarihli toplantısında, Dış
işleri, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı temsilcile
rinin huzuru ile incelendi. 

Yapılan göüşıneler sonunda : 
Türkiye - isveç arasındaki mübadeleler den 

mütevellit tediyelerin, 7 Haziran •• 1948 tarihli 
Ödeme Anlaşmasına ve eki protokollere göre A 
ve B diye iki kısma ayrılan hesaplardan ve Pro
tokole bağlı listede yazılı olmıyan mallara ait te
diyelerin de B hesabından İsveç kuronu ile ya
pılmakta olduğu; 

14 Mayıs 1949 tarihinde imzalanan protokol 
ile 7 Haziran 1948 tarihli Anlaşmaya bağlı 1 ve 2 
sayılı protokollerin yürürlükten kaldırılarak iki 
memleket arasındaki tediyelerin dolarla tutulan 
(A 1949) hesabı ve İsveç kuronu ile tutulan 
(B hesabı) olmak üzere iki hesaptan yapılacağı
nın derpiş edilmiş bulunduğu; 
. Ancak Paris'te imzalanan Avrupa Tediye 
Birliği kurulması hakkındaki Anlaşmadan do
ğan yeni vaziyete ve bugünün ihtiyaçlarına uy
mak maksadiyle 14 Mayıs 1949 tarihli Protoko
lün de tadilini tazâmmun eden 14 Haziran 1951 
tarihli protokolün imza edilmiş olduğu anlaşıl
mışta. ;.'. • • • . 

Bu yeni protokole göre/14 Mayıs 1949 tarihli 

protokol ve buna bağlı emtia listesi, teati edilen 
bâzı mektuplar, 1948 tarihli ödeme anlaşmasının 
3 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmakta, iki 
memleket arasındaki tediyelerin İsveç kronu ile 
tutulan ve (yeni hesap) adı verilen tek bir he
saptan yapılacağı ve evvelce mevcut iki hetsabın 
işbu protokol gereğince 15 Temmuz 1951 tari
hine kadar tasfiye edilip bakiyelerinin yeni he
saba geçirileceği (bu tasfiye yapılmıştır) derpiş 
olunmakta (madde 1. f/ 2)ı îsveç parasının al
tına nazaran kıymetinde yapılması muhtemel 
değişikliklere karşı bu hesap, şarj garantisine 
bağlanmaktadır. 

Netice itibariyle tasvibi istenen protokolün, 
1948 anlaşmasını bu günün şartlarına ve Avru
pa Tediye Birliği Anlaşmasına intibak ettirmek 
gayesini güttüğü ve memleket menfaatlerine uy
gun bulunduğu anlaşılarak tasarı oybirliğiyle 
aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna tev
di edilmek üzere tasarı ve ilişikleri Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başaknı Sözcü Kâtip 
Samsun Niğdo Denizli 

F. Kesim N. Bilge A. Çobanoğlu 
Ankara Bolü •, Erzurum 

S. M.. Arsal F.. Belen B. Dülger 
Hatay Kayseri Mardin 

Dr. A. Melel 8. H. Ürgüblü Dr. K, Türkoğlu 

( S . Sayısı: 116) 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 24 .11 . 1952 

Esas No. 1/257 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - İsveç öde
me Anlaşmasına ek olarak 14 Mayıs 1951 tari
hinde Ankara'da imzalanan Protokol ve eklerinin 
onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . 8 . 1951 ta
rihinde Yüksek Meclisne sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısının gerekçe, ilişikleri ve Dışiş
leri Komisyonunun raporu ile birlikte Başkanlık 
tarafından 28'. -1 . 1952 tarihinde komisyanumu-
za havale edilmiş ve komisyonumuzun 6 . 2 . 1952 
tarihli oturumunda Dışişleri, Ekonomi ve Tica
ret bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle ince
lenmiştir. 

Gerek anlaşmanın gerekse eklerinin memleket 
menfaatlerine uygun olduğu görülerek mezkûr 
anlaşma ve ekleri ve kanun tasarısı ittifakla ay
nen kabul edilmiştir. 

Kamutayın yüksek tasvibine arzedilmek üzere 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7 Haziran 1948 tarihli Türkiye - İsveç Ödeme 
Anlaşmasına eh olarak M Haziran 1951 tari
hinde Ankara'da imzalanan Protokol ve Ekleri

nin onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Tür
kiye - İsveç Ödeme Anlaşmasına ek olarak An
kara'da Dışişleri Bakanlığı ile İsveç Elçiliği 
arasında 14 Haziran 1951 tarihinde imzalanan 
Protokol ve Ekleri kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. - ... . 

MADDE 3. —• Bu'kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakam Adalet Bakam 

F. L. Karaosmanoğlu E. Nasuhioğlu 

(S. Sayısı :.116) 

Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 

İstanbul > Balıkesir 
B. N. Göknil E. Güreli 

Kâtip 
Ankara Afyon K. Ankara 
S. Benli 8. Kerman H. Bulgurlu 

Bolu Erzurum 
V, Yöntem S. Başak 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Kastamonu Kırklareli 

$. Kerimzdde S. Pekkip 
İmzada bulunamadı 

Rize Sivas 
O. Kavrakoğlu II. Yüksel 

Zonguldak 
H. Balık 

İmzada bulunamadı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köy men 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
B. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S< Kurtbek 

İçişleri Bakanı ve 
Dışişleri B. V. 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
II. Polatkah 

Bayındırlık Bakam 
IC. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakam 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
ffakk% Gedik 



7 HAZİRAN 1948 TARİHİNDE TÜRKİYE' İLE İSVEÇ ARASINDA AKDEDİLEN ÖDEME 
ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 

Madde — 1. 

İşbu Protokol ile : 
a) 7 Haziran 1948 tarihli ödeme Anlaşmasına ek 14.Mayıs 1949 tarihli Protokol ve ( «B hesa

bından transfer etmek hakkı» kelimeleri «yeni hesaptan transfer etmek hakki» kelimeleriyle değiş
tirilecek olan hava ve deniz nakliye kumpanyalarının şubo ve ajanslarının safi gelirlerini transfer 
etmek hakkına dair'bulunan ve badema işbu protokolün ayrılmaz bir cüz'ü teşkil edecek olan notu 
teatisinden maada) buna müteferri nota teatileri; 

b) 7 Haziran 1948 tarihli ödeme Anlaşmasının 3 ncü maddesi ve 
c) 7 Haziran 1948 tarihli Ödeme Anlaşmasının fesih hükümleri hakkında 12 Mayıs 1950 tari

hinde teati edilen notalar yürürlükten kaldırılmıştır. , 
15 Temmuz 1951 .tarihinden itibaren, 7 Haziran 1948 tarihlî ödeme Anlaşmasının 1 ve 2 nci mad

delerinde derpiş edilen, tediyeler, İsveç Hükümetini temsilen Sveriges Riksbank'm, Türkiye Hükü
metini temsilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ad ma İsveç kuronu ile tuttuğu ve «yeni hesap.» 
tesmiye olunan yeni bir hesaptan yapılacaktır. 14 Mayı .s .1949 tarihli Protokolda derpiş edilen 
«A 1949 hesabı» ve «B hesabı» aynı zamanda kapatılarak bakiyeleri «yeni hesaba» nakledilecektir, 
«A 1949 hesabı» bakiyesinin kurona tahvili, transfer günü Stokholm.'da doların vasati kurona (halen 
5. 17321) göre. yapılacaktır. ' ' ' 

Aynı. şan j kuru, ödenecek meblâğlar A. B. D. doları olarak yazılı bulunduğu takdirde, «yeni he 
sap» m matlup veya zimmetine geçirilecek tediyeler için de tatbik olunacaktır. 

Madde — 2. 

7 Haziran "1948 tarihli Ödeme Anlaşmasının 2 nci maddesinde derpiş edilen tediyeler, Paris'te 
19 Eylül 1950 tarihinde imza edilen Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki Anlaşma hüküm 
leri Türkiye ve İsveç'e tatbik edildiği müddetçe, anılan Anlaşmanın 8 nci maddesinde tesbit edilen 
had ve şartlar dairesinde yapılabilecektir, «yeni hesap», U. E. P. çerçevesi dâhilinde tesviyeyi; 
imkân kalmadığı bir tarihte; zimmet bakiye gösterirse, işbu bakiye evvel emirde o tarihten itibaren 12 
ay zarfında mal teslimi ve bilâhare A. B. D. doları tediyesi suretiyle tasfiye edilecektir. 

Madde — 3. 

7 Haziran 1948 tarihli Ödeme Anlaşması sona erdiği zaman «yeni hesap» m matlup bakiyesi, yeni 
bir anlaşma çerçevesine nakledilmezse evvelâ 12 ay zarfında mal teslimi ve bilâhara A. B. D. doları 
tediyesi suretiyle tesviye edilecektir. 

Madde — 4. 

İşbu Protokol 15 Temmuz 1951 de yürürlüğe girecek ve 7 Haziran 1948.tarihli ödeme Anlaşması
nın ayrılmaz bir cüz'ü olup aynı müddetle yürürlükte kalacaktır. 

Ankara 'da, 14 Haziran 1951 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak yapılmıştır. 

Türkiye Hükümeti adına İsveç Hükümeti adına 
(F. Zihni Akdur) , (Eric Von Post) 

•;CS.. Sayısı: 116) 



8. SAYISI : | 17. 
Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının tekrar yürürlüğe 
girmelerine dair mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları 

raporları . (1 /258) . c . f 

T. c. 
Başbakanlık . , , 17 . IX . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/1128, 6/29B& 
Büyük Millet-Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının 15 Temmuz 1951 tarihinden itibaren tekrar yü
rürlüğe girmelerine dair mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . VIII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesi ve ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. . 

Sözü geçen mektupların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak Bakanlar Kurulunca 14 . VİII . 1951 tarihli ve 3/135.29 sayılı Kararla onanmış olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

' . ' , ' , ' - Başbakan 
, A. Menderes 

GEREKÇE 

Türkiye ile İsveç arasında akdedilmiş bulunan 7 Haziran 1948 tarihli Ticaret ve ödeme anlaş
malarının yürürlük süreleri hakkmela Dışişleri Bakanlığı ile İcveç Sefareti arasında teati edilen 
12 Mayıs 1950 tarihli mektuplar gereğince, işbu anlaşmaların 15 Eylül 1950 tarihinden itibaren 
bir ay önceden haber verilmek suretiyle Âkıd Taraflardan her biri tarafından feşholunması hak
kı mahfuz -olmak üzere, 15 Haziran 1950 tarihinden itibaren bir senelik bir devre için uzatılma
sına karar verilmiştir. ' . 

İki memleket arasındaki Ticaret ve ödeme anlaşmaları, bu suretle, 15 Haziran 1951 tarihin
de hitama ermiş bulunmaktadır. ',,••• 

Türkiye ile İsveç arasındaki ticari mübadelelerden mütevellit tediyelerin sureti tesviyesi hak
kındaki Ödeme Anlaşmasını Paris'te 19 Eylül 1950 tarihinde imza olunan Avrupa Tediye Birliği 
kurulması hakkındaki Anlaşmaya intibak ettirmek gayesiyle, işbu Tediye Anlaşmasına ek 14 Ma
yıs 1949 tarihli Protokolün yerine kaim olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı ile İsveç Elçiliği ara
sında 14 Haziran 1951 tarihinde yeni bir Protokol imza olunmuştur. 

Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikma arzplunan işbu protokol 15 Temmuz 1951 taridinde me-
riyeto gireceğinden, ekli bulunduğu ve yukarda arzedildiği üzere, 15 Haziran 1951 de sona eren 
Ödeme Anlaşmasiyle Ticaret Anlaşmasının da 15 Temmuz 1951 tarihinden itibaren tekrar meri
yete girmeleri zımnında, Dışişleri Bakanlığı ile İsveç Elçiliği arasında 4 Temmuz 1951 tarihinde 
mektup teatisi yapılmıştır. * 

Normal bir şekilde işlemekte olan 7. Haziran 1948 tarihli Tür kile - İsveç Ticaret Anlaşmasiy
le, bugünkü şartlara göre yeni bir protokol ilâvesiyle tadil edilen aynı tarihli ödeme Anlaşma
sının 15 Temmuz 1951 den itibaren tekrar yürür.üğo girmelerini derpiş eden 4 Temmuz 1951 ta
rihli mektup teatisi Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikma arzolunur. 



2 
Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/258 
Karar No. 8 

Yüksek 

Türkiye - İsveç Ticaret ve ödeme anlaşma
larının tekrar yürürlüğe girmelerine dair mek
tup teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın O-
nanması hakkındaki kanun tasarısı ve ilişikleri, 
Komisyonumuza havale edilmiş olmakla tasarı 
ve gerekçesi, 7 . 1 . 1952 tarihli toplantımızda 
Dışişleri, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tem
silcilerinin huzuru ile görüşülüp incelendi. 

Sözü edilen mektupların, 5217 sayılı Ka
nunla süresi uzatılan 4582 sayılı Kanunun ver
diği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunun, 
14 . VIII . 1951 tarih ve 3/13529 sayılı kararı 
ile onanmış olduğu görülmüştür. 

Komisyonda yapılan görüşmeler sonunda; 
Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkında

ki Anlaşmaya ve günün şartlarına uygun bir 
şekilde yeni bir protokol ilâvesi ile tadil, edi
len ve 15 Haziran 1951 de sona ermiş bulunan 

,28 . I . 1952 

Başkanlığa 

-7 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve Ödeme An
laşmasının tekrar yürürlüğe -konulması hakkın
daki kanun tasarısının millî menfaatlerimize 
uygun olduğu neticesine varılarak tasarı oy 
birliğiyle aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince.Ticaret Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri K. Başkanı Sözcü 
* Samsun 

Firuz Kesim 
Kâtip 
Denizli - Ankara Bolu 

A. Çooanoğlu S. M. Arsal <F. Belen 
Erzurum Hatay 

Baltadır Dülger Dr. A. Melek 
Kaseri Mardin 

8. H. Ürgüblü Dr. K. Türkoğlu 

Necip Bilge 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M: M. 
Ticaret Komisyonu 
Esas No : 1/258 

Karar No : 8 

21.11.1952 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - İsveç Ticaret ve Ödeme anlaşmala
rının 15 Temmuz 1951 târihinden itibaren tekrar 
yürürlüğe girmelerine dair mektup teatisi sure
tiyle yapılan Anlaşmanın onanması hakkında 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 14 . V I I I . 1951 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile 
gerekçesi, ilişikleri ve Dışişleri Komisyonunun 
raporu ile birlikte Başkanlık tarafından 2 8 . 1 . 
1952 tarihinde komisyonumuza havale edilmiş ve 
komisyonumuzun 6 . I I . 1952 tarihli oturumun
da Dışişleri, Ekonomi ve Ticaret bakanlıkları 

temsilcilerinin iştirakiyle incelenmiştir. 
Sözü edilen Ticaret ve Ödeme anlaşmalarının 

tekrar yürürlüğe girmelerine dair mektup teati
si suretiyle yapılan Anlaşma memleket menfaat
lerine uygun olduğu görülerek Anlaşma ve ka
nun tasarısı ittifakla aynen kabul edilmiştir. 

Kamutayın yüksek tasvibine arzedilmek üze
re Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü 
İstanbul . . Balıkesir 

B. N. Gölcnü E. Güreli 

( S. Sayısı : 117 ) 



•a 
Kâtip 

Ankara Afyon K. Ankara 
Sf. Benli S. 

Bolu " 
V. Yöntem 

İmzada bulunamadı 

Kerman H. Bulgurlu 

Erzurum 
S, Başak 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
Ş. Kerimzade 

Rize 
0. Kavrakoğlu 
f 

Kırklareli 
S. Pekkip 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

77. Yüksel 
Zonguldak 
H. Balık 

İmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye - isveç Ticaret ve ödeme Anlaşmalarının 
15 Temmuz 1951 tarihinden itibaren tekrar yür 
rürliiğe girmelerine dair mektup teatisi suretiyle 
yapılan Anlaşmanın onanması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 7 Haziran 1948 tarihli Türki
ye - İsveç Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarının 
15, Temmuz 1951 tarihinden itibaren tekrar yü
rürlüğe girmelerine dair 4 Temmuz 1951 tarihin
de Ankara ?da Dışişleri Bakanlığı ile İsveç Elçi
liği arasında teati edilen mektuplar kabul edil 
miş vs onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. , 

MADDE 3. •— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. . 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğhı 

Devlet Bakam 
F. L: Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
II. Köymen 

Dışişleri Bakam 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. tlerî • 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
B. Salim Burçak 
Ulaştırma Bakanı 

^S.Kurtbek 

Adalet Bakanı 
- R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

II. özyörük 
Maliye Bakanı 
II. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. .Y. Bakam 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakam 
N. ökmen, 

Çalışma Bakam 
JV. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Halikı 6edik 

{ S...Sayısı : 117) 



Ankara, 4 Temmuz 195i 

Bay Elçi, 

Bay Eric Von Post ile Bay Faik Zihni Akdur arasındaki 12 Mayıs 1950. tarihinde teati edilen mek
tuplara atfen, İsveç ile Türkiye arasında 7 Haziran- 1948 tarihinde akdolunan Ticaret ve ödeme An
laşmalarının* 15 Temmuz 1951 den itibaren tekrar yürürlüğe girmelerini lîükümetim namına teklif 
etmekle şeref kazanırım. 

Türk Hükümeti yukardaki husus hakkında mutabık bulunduğu takdirde, işbu mektup ile buna 
vermek lûtfunda bulunacağınız cevabın, iki Hükümet arasında bu husustaki mutabakatın esasını 
teşkil etmesini teklif ederim. /'• 

Derin saygılarımla lütfen kabul buyurursunuz Bay Elçi. 

Ekselans Bay Gunner Gerring 
Fatin Rüştü Zorlu * ' • • 

Elçi 
Dışişleri Bakanlığı 

Umumi kâtip muavini 
Ankara * 

Ankara, 4 Temmuz 1951 

Bay Maslahatgüzar, ; 

Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size bildirmekle şeref -kazanı
rım. 

«Bay Eric Von Post ile Bay Faik Zihni Akdur arasındaki 12 Mayıs 1950 tarihinde teati edilen mek
tuplara atfen ,îsveç ile Türkiye arasında 7 Haziran 1948 tarihinde akdolunan Ticaret ve ödeme An
laşmalarının 15 Temmuz 1951 den itibaren tekrar yürürlüğe girmelerini Hükümetim namına teklif 
etmekle şeref kazanırım. . 

Türk Hükümeti yukardaki husus hakkında mutabık bulunduğu takdirde, işbu mektup .ile buna 
vermek lûtfunda bulunacağmjz cevabın, iki Hükümet arasında bu husustaki mutabakatın esasını 
teşkil etmesini teklif ederim.» 

Yukardaki hususlar üzerinde Hükümetimin-mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref kaza
nırım. 

Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay Maslahatgüzar. 

Bay .Gunnar Gerring Fatin Rüştü Zorlu 
îsveç Elçiliği 

Maslahatgüzarı 
Ankara 

» - © « 

( S. Sayısı : 117 ) 



S. S A Y I S I : 

Türkiye ile Pakistan arasında Dostluk Andlasmasınm onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/259) 

2*. C. 
Başbakanlık 27 . IX'•'. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-2119, 6/3064 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Palastan arasında Dostluk Andlasmasınm onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . VIII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla ar-
zederim. •'..•• 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Pakistan Devleti, milletler topluluğu içinde seksen milyon Müslüman nüfusu ile mümtaz bir 
mevki işgal eylemekte olup Birleşmiş Milletler Teşkilâtında üyedir. 

Gerek aramızdaki tarihî bağlar ve mütekabil sevgi, gerek, dünya siyasetinde mühim mevkii 
bulunan bu Devletle, cihan sulhunu korumak ve demokratik ideallere bağlı kalmak "hususun
daki ideal birliği,' Hükümetimizin, Pakistan Hükümetinin Türkiye'deki Büyükelçisi vaaıtasiyle 
yaptığı bir Dostluk Andlaşması akdi teklifini hüsnü telâkkiye sevkeylemiş ve Yüce Meclisin 
tasdikma sunulan işbu Andlaşma, Bakanlar Kurulunun 3 Mart 1951 tarihli ve 3/12615 sayılı Ka
rarnamesine tevfikan 26 Temmuz 1951 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır, 

' / G i r i ş kısmında, yukarda arzolunan eski. dostluk bağlarını hatırlatan ve Birleşmiş Milletler 
ideallerine bağlılığımızı ve cihan sulhunun yararına çalışmak azmini ifade eden işbu Andlâşma-
nm birinci maddesinde, Yüksek Âkıd Taraflar arasında ebedî barış ve dostane münasebetler 
cari olacağı beyan edildikten başka, Taraflar iki memleket halkı arasındaki samimî münase
betleri kuvvetlendirmeye, karışacaklarını da taahhüt eylemektedirler. 

Andlaşmanm ikinci maddesi, iki Devlet arasında mevcut diplomasi ve konsolosluk münase
betlerinin devam edeceğini natık olup diplomasi ve konsolosluk temsilcilerinin iki memlekette 
haiz olacakları hukuki statüyü, mûtat veçhile, mütekabiliyet şartına bağlı olarak milletlerara
sı teamüllerle en ziyade müsaadeye mazhar devlet muamelesine tâbi kılmıştır. 

Andlaşmanm üçüncü maddesinde, Yüksek Âkıd Tarafların bir an evvel imkân nispetinde 
ilerde akdeylemeyi taahhüt ettikleri anlaşmaları tahdidi olmıyan bir şekilde tadat etmektedir. 

Bu maddede sayılan anlaşmalar normal münasebatı idame eden devletler arasında akdi mû
tat olan anlaşmalardır. 

Andlaşmanm dördüncü maddesinde, iki Devlet arasında çıkabilecek ihtilâfların muslihane 
halli prensibi vaz'edilmiş olup, bu maksatla, Taraflar ihtilâflarını evvelâ mûtat diplomatik 
yollardan halle gayret etmeyi ve bu netice vermediği takdirde Birleşmiş Milletler Andlasma
sınm hükümlerine ve kaidelerine uygun olan her hangi diğer bir usulü kabul ve tatbiki taahhüt 



eylemektedirler. Malûm öldüğü, veçhile, Birleşmiş Milletler Ândlaşması ve ona ek olan Millet
lerarası Adalet Divanı Statüsü halen müspet Devletler Hukukunda mer'i bütün muslihane usul
leri göstermiş bulunmaktadır. 

'Sonuncu madde, metnin yürürlüğe girmesi tarzına mütaallik, derci mûtat ahkâmdan sonra, 
Andlaşmanın Türkçe, ordu dilinde ve, İngilizce üç metin halinde tanzim edildiğini ve tefsir ih
tilâfı çıkması takdirimde, < İngilizce metnin esas olacağı tasrih olunmaktadır, Bu suretle her 
üç lisandaki metin de asli nüsha vasfını haiz olmakla beraber tefsir ihtilâflarının kolayda halli 
İmkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

Andlaşma, ebedî sulh ve dostluğu derpiş ettiği cihetle müddetsizdir. • ' ; 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. ;•: . | _ / ' . _ . , , . . • • : ' . - , . .•<•• 

Dışişleri Komisyonu v M. II .rMöâ 
Esas No. 1/259 " ' .""*"'-
Karar No. 12 . ..'::.:.. ):.:•'• 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan Cumhuri
yeti arasında Dostluk Andlaşmasınm onanması 
hakkındaki kanun tasarısı komisyonumuzda 
Dışişleri Bakanının huzuru ile incelendi. 

Hükümet tasarısı gerekçesinde de belirtil
miş olduğu üzere, Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tında üye olmak itibariyle aynı İdeale sahip bu
lunan Türkiye ve Pakistan arasında esasen mev
cut tarihî bağları ve karşılıklı sevgiyi devam et
tirmeye ve kuvvetlendirmeye, iki devlet arasın
daki iş "birliğini genişletmeye, 'yarıyacak olan 
işbu Andlaşma memleketimizin menfaatlerine 
uygun görülmüş ve tasarı, birinci maddede ufak 
bir değişiklik yapılarak oy birliği ile kabul 
olunmuştur. 

Büyük Meclisin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkam Sözcü 
Samsun Niğde 

F. Kesim N. Büğe 
Kâtip 
Denizli Ankara Bolu 

A. Çobanoğlu S. M. Arsal F. Belen 
İmzada bulunamadı 

Erzurum Erzurum Hatay 
B. Dülger R: S. Burçak A. Melek 

izmir izmir İzmir 
0. Baban O. Kapanı V. MenUş 

izmir Kayseri Konya 
O. Tunca . $. H. Ürgüblü • Z. Ebüzziya 

Kütahya Mardin Muğla 
Ör Ol. A: Gündüz K. Türkoğlu Z. Mandalinci 

Muğla Trabzon 
N.Nadi JI. Baka 

(S. Sayısı : -W) 



HÜKÜMETİN TEKIiîFt 

Türkiye ile Pakistan arasında Dostluk Anlapm-
sının onanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1.—«Türkiye ile Pakistan arasın
da Dostluk Andlaşması» onanmıştır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3.'— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A, Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Kafaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. .Kaymen 

Dışişleri J3akanı 
F. Köprülü 

Mîllî Eğitim Bakanı 
itleri 

Eko. ve Ticaret .Bakanı 
Mtıhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
Rıfkı S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Bagbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
îçigleri Bakanı 
H. özyörük 
Maliye ;Bakam 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve.So. X Bakanı 
Dr.JS.H.Üstiindağ 

Tarım Bakanı 
İV. ökmen 

Çalışma Bakanı 
"N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

DTŞÎŞLEBÎ KOMİSYONUNUN D E Ğ Î Ş T İ R İ Ş Î 

Türkiye ile Pakistan arasında Dostltlk Andla§~ 
masının onanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. ~ Türkiye: ile Bakistan arasında 
26 Temmuz 1951 tarihinde Ankara-da imzalanan 
Dostluk Andlasması .onanmıgıtır. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi û,y^ 
nen kabul edilmiştir., 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü 'maddesi 
. aynen kabul edilmiştir. 

"(•S. 'Sayısı': İM) 



^ E K İ Y E VB PAKISTAN ABA <̂ TNDA DOSTLUK A^ÖLÂŞMÂÖÎ 
Türkiye . 
' v e ,-..-. " ...:'."... " . . . ':''•".."" .-? ' ' '.' 
Pakistan 

Aralarında mevcut dostluk ve kardeşlik bağlarını ebedîleştirmek ve kuvvetlendirmek ve araların
daki iş birliğinin sahasını genişletmek arzusu ile, milletlerarası barış yararına ve Birlenmiş Milletler 
A&dlaşmasına uygun olarak bir Dostluk Andlaşması akdetmeye karar vermişler ve bu maksatla, 
yetkili murahhasları olarak, 

Türkiye : / 
istanbul Milletvekili, 
Dışişleri Bakanı 
Profesör Doktor Fuad Köprülü'yü, 

Pakistan : 
Pakistan'ın Ankara'daki Büyükelçisi 
Ekselans* Mian Bashir Ahmad'ı 

tâyin etmişler ve bu murahhaslar, salâhiyetnamelerini teati edip usulüne uygun bulduktan sonra 
aşağıdaki hususlar üzerine mutabık kalmışlardır: 

Madde— -1. 
Yüksek Âkıd Taraflar arasında ebedî barış ve i dostane münasebetler cari olacak ve bundan 

maada Yüksek Âkıd Taraflar iki memleket halkı: arasındaki samimî münasebetleri idame ettirmeye 
ve kuvvetlendirmeye çalışacaklardır* 

Madde--2. 
Yüksek Âkıd Taraflar, milletlerarası esaslara ve usullere uygun şekilde aralarında diplomasi ve 

konsolosluk münasebetlerinin idamesi ve her Akıd Tarafın diğerinin nezdindeki diplomasi ve konso
losluk temsilcilerinin, mütekabiliyet esasına göre ve müsellem beynelmilel esaslara uygun şekilde, en 
ziyade mazharı müsaade Devlet muamelesi görmeleri hususunda mutabık kalmışlardır. 

Madde — 3 . 
Yüksek Âkıd Taraflar, konsolosluk işleri, ticaret, gümrük, kültür münasebetleri, ulaştırma, sivil 

havacılık, suçluların iadesi, tebealarmm yekdiğerinin ülkesinde ikameti, tahkim ve her iki memleketi 
ilgilendiren diğer bütün meselelere mütaallik olarak, mütekabiliyet esasına müstenit anlaşmaların 
aralarında akdi zımnında mümkün olan süratle müzakerelere grişilmesi hususunda mutabık kal
mışlardır. 

Madde — 4. 
Yüksek Âtod; Taraflar, aralarında bütün anlaşmazlıkların mûtad diplomatik yollardan, dostane 

ve muslihane bir şekilde halledilmesini kabul ve tasrih ederler ve bu usulün muvaffak olamadığı hal
lerde Birleşmiş Milletler Andlaşmasntm hükümlerini) ve kaidelerine uygun olan her hangi diğer bir 
usulü tatbik etmeyi taahhüt eylerler. 

Madde —- 5. 
îşbu Andlaşma Yüksek Âkıd Taraflardan her birinin kendi Anayasa usullerine göre tasdik olu

nacak ve tasdiknamelerin mümkün olan en kısa zamanda Karaçi'de teatisinden on beş gün sonra yü
rürlüğe girecektir. 

Yirmi altı 'temmuz bin dokuyyüz elli bir tarihinde, Ankara'da Türkçe, ordu dilinde ve İngilizce, 
ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir; tereddüt halinde İngilizce metin hüküm ifade edecektir. 

îşbu hususları tasdiktin, yukarda isimleri zikredilen yetkili murahhaslar işbu Andlaşmayı imzala
mış ve mühürlerini vazetmişlerdir. Türkiye adına Pakistan adına 

F. Köprülü Bashir Ahmad 
İstanbul Milletvekili Pakistan'ın Ankara'-

Dışişleri Bakanı daki Büyükelçisi 

< S. Sayısı: 122) 



S. S A Y I S I s 
Türkiye ile Hindistan Dostluk Ândlaşmasınm onanmasına dair ka

nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/317) 

•' T. 0. 
• Başbakanlık , r İS . t ,1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı :71-2222,6/193 . ' ' 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye ile Hindistan Dostluk Ândlaşmasınm onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hasır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 31 .'XII . 1951 tarinhinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kamın tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş, olduğunu saygılarımla arzederim. 

^ . Başbakan 
A. Menderes \. 

GEREKÇE .' 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin cihan sulhunu takviye etmek ve korumak ve iyi niyet sahibi 

hür demokratik devletlerle karşılıklı en samimî ve dostane bir şekilde inkişaf ettirmek siyase
tinin en tabiî bir neticesi olarak, her bakımdan ehemmiyeti derkâr bulunan ve esasen samimî 
dostluk bağlariyle . bağlı bulunduğumuz Hindistan Cumhuriyeti ile, Bakanlar Kurulunun 7 Mart 
1951 tarihli ve 12623 sayılı, 1 Ağustos 1951 tarihli ve 13448 sayılı kararlariyle verilen yetkiye 
tevfikan, Ankara'da, 14 Aralık 1951 tarihinde «Türkiye ve Hindistan arasında Dostluk Andlaş-
ması» imzalanmıştır. , 

Bu Andlaşma ile, iki Âkıd Taraf, aralarında öteden beri mevcut olan tarihî dostluk bağlarını 
milletlerarası barışın nef'ine ve Birleşmiş Milletler Anayasası ruhuna uygun olarak geliştirmek 
ve iki memleket arasında çıkabilecek her türlü ihtilâfı muslihane yollarla halletmek hususunda
ki arzularını teyit eylemişler ve muslihane hal yollarının hangileri olacağını tasrih etmişlerdir. 

Her iki Devlet, aralarında, diplomasi ve konsolosluk münasebetleri idamesi arznsunu beyan 
ve bu kabîl temsilcilerin - hukuki statüsünün, mütekabiliyet esası dairesinde, Hukuku Düvel ka
ide ve teamüllerine ve en ziyade müsaadeye mazhar Devlet muamelesi esasına tâbi kılınacağım 
tesbit eylemişlerdir. 

Mezkûr Andlaşmada, bu ana hükümler yanında; ticaret, seyrisefain, gümrük, havacılık, suçlu
ların iadesi gibi iki memleketi ilgilendiren sairhususlara mütaallik ahkâm, da mevcuttur. Bundan 
başka, iki Taraf . uyrukluklarının yekdiğerinin ülkesinde, o ülkede mer'i kanun ve nizamlar da
iresinde, serbestçe ikamet vo seyahatleri, -mahkemelere müracaat ve adlî teşkilâttan yardım görme
leri hakkındaki hükümler de Andlaşmada yer almıştır. 

Bu sonuncu hükümler, her ne kadar ayrıca ikamet anlaşmaları mevzuunu teşkil eder ise de, 
bittabi teferruatlı olacak olan böyle bir Anlaşmanın akdi imkânlarının husulüne intizaren, e-
sasen dost Devletler arasında Milletlerarası Hukuk kaidelerinin tatbikinin icabettirdiği nispet-
'te bu mevzulara dair umumi mahiyetteki hükümlerin işbu Dostluk Andlaşmasma ithali, mezkûr . 
:Andlaşmanın daha etraflı ve mükemmel olmasını temin edeceği düşünülmüştür. 

Andlaşma, iki memleket arasında daimî barış ve dostluğu derpiş eylediği cihetle," emsali ancl-
jaşmalar gibi, müddetsizdir. 

Andlaşmanm tefsirinden zuhur edecek ihtilâflar, evvelâ müzakere yoliyle ve bunda muvaffak 
ölunamadığı takdirde, Taraflarca üzerinde mutabık kalınacak diğer bir şekilde halledilecektir. 
Türkçe, Hindu ve İngilizce dillerinde yazılmış olan Andlaşmanm her üç metni de asli nüsha vas
fını haiz olmakla beraber, tereddüt halinde ingilizce metin muteber addolunacaktır. Bu suretle 
tefsir ihtilâflarının kolayca halli imkânı temin e'dilmiş bulunmaktadır.. 

Memleketimiz ve cihan sulhu için faideli olacağına inanılarak imzalanmış olan işbu Dostluk 
Andlaşması yüksek Meclisin, tasdikma arzolunur. 



_ 2 — 
Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/317 
Karar No. 13 

26 , II. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile Hindistan arasında. 14 Aralık 
1951 tarihinde Ankara'da imzalanan Dostluk 
Andlaşmasmın onanması hakkındaki kanun ta
sarısı komisyonumuzda Dışişleri Bakanlığı tem
silcisinin huzuru ile incelendi. 

Birleşmiş Milletler teşkilâtının bir üyesi ola
rak dünya sulhunu korumak ve milletlerarası 
iş birliğini daima geliştirmek istiyen Türkiye 
Cumhuriyetinin, ayni iyi niyeti besliyen diğer 
devletlerle dostluk andlaşmaları yapması gayet 
tabiîdir. Bu itibarla, zaten samimî dostluk bağ
ları ile bağlı bulunduğumuz Hndistan Cumhuri
yeti ile Türkiye" arasında imzalanan işbu Andlaş-
ma memleketimizin menfaatlerine uygun görül
müş ve tasara oybirliğiyle aynen kabul olun
muştur. • - . ' . ' 
, Büyük Meclise arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa-sunulur. • 

Dışişleri. Ko. Başkanı 
Samsun 

F. Kesim 
Denizli 

• A. Çobanöğlu 

Bolu 
F. Belen 

Hatay 
A. Melek 

izmir 
V. Menteş 

Konya 
Z. Ebüzziya 

Muğla 
Z. Mandalina 

; :' 

'. Sözcü 
Niğde 

N. Bilge 
Ankara 

S. M. Arsal 
imzada bulunamadı 

Erzurum 
B. Dülger 

îzmir 
G. Baban 
izmir 

C. Tunca 
Kütahya 

A, Gündüz 
Muğla 

N. Nadi 

Erzurum 
U. 8. Burçak 

îzmir 
0. Kapanı. 
Kayseri 

S. H. Ürgüblü 
Mardin 

K. Türkoğlu 
Trabzon 
H. Saha 

HÜKÜMETIN TEKLM 

Türkiye ile Hindistan Dostluk Andlaşmasmın 
onanmasına dair kanun tasarısı '•' 

. MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hin
distan Cumhuriyeti arasında 14 Aralık 1951. gü
nü Ankara'da imzalanan Dostluk Antlaşması 
onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE .3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. .. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu * 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu R. N.asuhioğlu 

Millî Savunma. Bakanı 
//. Köy men > 

Dışişleri* Bakanı 
F: Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Eko. ye Ticaret Baaknı 
Muhlis Ete 

Gr. ve Tekel Bakanı , 
Sıtkı Yırcah 

, Ulaştırma Bakanı -
S. Kurtbek 

içişleri Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Maliye Bakanı 
II. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğİu 

Sa. ve So. Y. Baaknı 
Dr. E. E. Üsiündağ 

Taran Bakanı 
. . . N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
işletmeler Bakan V. 

N. özsan 

( S. Sayısı : 123 ) 



TÜRKİYE ve HtNDÎStfAN ARASINDA DOSTLUK ANDLAŞHASI 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
CQ " , . • 

Hindistan Cumhurbaşkanı 
iki memleket arasında öteden beri zaten mevcut olan eski dostluk bağlarını nazarı dikkate 

alarak; ve 
Bu bağlan milletlerarası barışın nefine ve Birleşmiş Milletler Anayasası ruhuna uygun olarak 

geliştirmek ve devam ettirmek üzere iş birliği yapmak arzusu ile; 
Aralarında bir Dostluk Andlaşması akdini kararlaştırmışlar ve bu maksatla, yetkili murahhas-

lan olarak: 
Türkiye Cumhurbaşkanı : i 

İstanbul Milletvekili, 
Dışişleri Bakanı 
Profesör Doktor Fuad Köprülü'yü, 

Hindistan Cumhurbaşkanı : 
Hindistan'ın Türkiye Büyük Elçisi 
Ekselans Chandra Shekhar Jha'yı 

Tâyin etmişler ve bu murahhaslar yekdiğerinin salâhiyetnamelerini tetkik ederek usulüne 
muvafık bulduktan sonra aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Madde — İv 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti arasında daimî barış ve dostluk mevcut ola-, 
çaktır. 

Yüksek Âkıd Taraflar daima bu barış ve dostluğu muhafaza ve tarsine ve iki memleket halkı 
arasındaki dostane münasebetleri geliştirmeye ve derinleştirmeye çalışacaklardır. . ; 

Madde — 2. '"•' 

Yüksek Âkıd Taraflar diplomasi mümessilleri ve kendi ülkeleri dâhilinde, kararlaştıracakları 
şehirler, limanlar ve sair mahallerde ikamet .edecek olan konsolosluk temsilcileri, vasıtasryle ara
larında diplomasi ve konsolosluk münasebetleri idamesi hususunda mutabıktırlar. 

Bu kabil .diplomasi ve konsolosluk temsilcileri, mütekabiliyet esası'dairesinde, hukuku dü
vel gereğince bu gibi temsilcilere bahsedilmesi-mûtat olan imtiyaz ve nıuafiyetlere nail ola
caklar ve başka her hangi bir devletin mümasil temsilcilerine bahşedilen imtiyaz ve muafiyet
lerden de, mütekabiliyet şartiyle, faydalanacaklardır. 

, ,-. ; •,:•• " ' Madde — 3. ' 

Yüksek Âkıd Taraflar, memleketleri arasındaki kültür bağlamı karşılıklı olarak kuvvetlendir
meyi ve geliştirmeyi ve sınai ve zirai inkişaf hususunda birbirlerine mümkün olduğu nispette 
yardım etmeyi kabul ederler. " ;''"""•"' / v 

Madde — 4. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her birinin uyrukluları', diğerinin ülkesinde, mütekabiliyet şartiyle' 
ve o ülkede yürürlükte bulunan kanun ve nizamlar dairesinde, yerleşmek re oturmak ve bu ülke
ye gidip 'gelmek ve orada serbestçe dalaşmak hakkına sahip olacaklardır. 

( S. Sayısı: 123 ) • 



Madde 5. 

••Yüksek Âkıd Taraflardan lıer birinin uyrukluları, diğ'enniıı ülkesinde, diğ^er Âkit Tarafın uy-
ıŞlkluları gil)i, mahkemelere müracaat etmek ve adlî teşkilâttan: yardım görmek hakkına sahip 
olacaklardır. -

"*A ';-.„.'• . . M a d d e — 6. 

Y'üksek Âkıd Taraflar, ticaret ve> gümrük, seyrisefain, havacılık, kültürel işleıy suçluların iadesi 
ve her iki memleketi ilgilendiren sair meseleler hususndaki münasebetlerini esasen yürürlükte bu
lunan Teyabilâhara;a^^^ akdedilecek olan hususi anlaşmalara göre tanzim ve idare etmek
te mutabıktırlar. 

M a d d e — 7. , , . . .. " • . . ; •• 

• Yüksek Âlkid Taraflar, aralarındaki bütün anlaşmazlıkları mutad diplomasi yollariyle hallet
mekte ve mâkul bil* müddet zarfında blir hal suretine varılamadığı takdirde, her iki tarafla en 
münasip görülecek sair muslihane vasıtalarla tesviye eylemekte muta/biktırtor. 

' " . ' • ' • . M a d d e — 8. . 

s Bu Andİa§manın tefsirinden çıkacak olan lıer hangi bir anlaşmazlık, evvel emirde, müzakere 
yoliyİe tesviye edilecek ve mâkul bir müddet zarfında bir hal suretine Varılannadığı takdirde üze
rinde mutabıkkalınacak bir tarzda hallolunacaktır. 

„, _ . \ . • , .: Madde.--- 9, . ' ; ' • ' . . ' . . 
î^bu Andlâşma Yüksek Âkâd Taraflardan her birinin kendi Anayasa usullerine güre, mümkün 

ilan en'yakıf tarihte *asdik olunacak ve tasdiknamelerin kabil olan en kısa zamanda Yeni - Del
hi'de teatisinden 15 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

î§bu hususları tasdikan, yukarda isimleri zikredilen yetkili murahhaslar, - hepsi aynı derece
de resmî mahiyeti haiz -, Hindu ve.İngilizce birer metni de bulunan bu Andlaşmayı imzalamışlar-
d,ır; tereddütKhalinde İngilizce metin mute^ 

-); ,Bin. dpkuz yüz elli bir yılının Aralık ayının on dördüncü günü Ankara'da iki nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. , 

Türkiye' Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adına 
F. Köprülü 

' ? îstanbur Milletvekili 
üıgigleri Bakanı 

Hindistan Cumhurbaşkanı adına . 
;
: ' ' Ghandra Shehhar Jîm 

Hindistan'ın Türkiye Büyükelçisi 

.'('•S. Sayısı:: 188) 



S. SAYISI : 125 
Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 75 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2 /99) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kânununun 75 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun teklifini saygılarımla sunuyorum. Gerekli muamelenin yapılmasını rica 
ederim. . » ' 

' 26 . XII . 1950 
Kars Milletvekili 
Tezer Ta§ktran 

GEREKÇE 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununa göre dul ve yetim aylığı bağlanan zevceler ile 
kız çocukların evlendikleri takdirde, aylıkları kesilir ve boşandıkları takdirde aylıkları tekrar bağ-
lanmazdı. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 75 nci maddesi ise evlenme dola-
yısiyle aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanlarının da eski aylıklarının bağ
lanarak ödenmesini âmir bulunmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında bir ikilik doğmakta ve bu hususta ilgililer tarafından da müracaatlar vâki 
olmaktadır. Sayıları mahdud olan bu gibi vatandaşlarımızın, yeni kanunun bahşetmiş olduğu hak-
dan faydalanmalarını temin etmek için ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/99 
Karar No. 21 

Yüksek 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 75 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair olup Kars Milletvekili Tezer Taş-
kıran tarafından hazırlanan kanun teklifi komis
yonumuza havale buyrulmuş olmakla, teklif sa
hibi, Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı temsil
cileri hazır bulundukları halde incelendi: 

Teklifin tümü hakkında müzakere açılarak 
Maliye Bakanlığı temsilcisine söz verildi: 

5434 sayılı Kanunla kaldırılan çeşitli emek-

17 .1.1951 

lilik kanunları, evlenme veya 25 yaşını ikmal 
sebepleriyle yetim maaşının kesilmesi halinde, 
yeniden maaş tahsisi esasını ihtiva etmediklerin
den, mezkûr kanunlarda mevcut olmıyan bir hak
kın, ilâvesi teklif olunan fıkra ile ihdasının ye
rinde telâkki edilemiyeceği ve müzakere mevzuu 
edilen teklifin Devlet Bütçesine tahminen 
2 200' 000 liralık bir külfet tahmil edeceği mülâ
hazalarını ileri sürerek Bakanlığının teklifin ka
bulüne taraftar olmadığını beyan etti. 

Başkanlığa 



- â 
teklif sahibi ise, cemiyetimiz içinde kadının 

henüz tam mânasiyle müstakil iktisadi bir durum 
iktisap edemediğini, kanun vâzımm bu hususu 
göz önünde bulundurarak 5434 sayılı Kanunla 
kız çocukların yetim maaşına müstahak olabil
meleri için yaş kaydını kaldırdığı gibi evlenme se
bebiyle maaşı kesilenlerden bilâhara boşanan veya 
dul kalanların da, yetim maaşından faydalanabil
meleri esasını kabul ettiğini ve şu hale nazaran 
1 . I . 1950 tarihinden önce yetim maaşları kesil
miş bulunanların aynı haktan faydalanamamala-
rmın içtimai adalete aykırı düşeceği noktai na
zarını müdafaa etti. 

"Konu üzerinde yapılan görüşmeler sonunda 
malî güçlüklerin haklı ye faydalı görülen bir 
teklifin kabulüne .mâni olamıyacağı kanaatine 
varıldığından,.teklifin esası ittifakla kabul edi
lerek maddelerin görüşülmesine geçildi. 

Teklifin, bir kısım yetim maaşı müstahak-
larının durumunu ıslah edici mahiyeti göz önü
ne alınarak, geçici bir madde halinde 5434 sa
yılı Kanuna eklenmesi muvafık görülmüş ve 

bu sebeple, başlıkta değişiklik yapılmış birinci 
madde ise 1.1.1950 tarihinden önce 25 yaşını 
ikmal ettiklerinden yetim aylıkları kesilenlere 
yeniden maaş tahsisini mümkün kılacak tarz
da değiştirilmiş, başlık ve birinci madde deği
şik şekilleriyle ve ittifakla kabul edilmiştir. 

2 nci ve 3 neü maddeler aynen kabul ye tek
lifin tümü ittifakla tasvip olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere-Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Ko. 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Rize Giresun , • Zonguldak' 

/ . Akcal H. Erkmen F. Açıksöz 
Diyarbakır ^ Kocaeli Konya 
R. Bucak L. Tokoğhı V. N. Yiğiter 
Malatya „̂ Mardin'" Muş ; 

E. Doğan vyi . Kalav F. Kılıçlar 
Niğde Samsun 'Siird 

N. Bilge Ş. Uluçay M. D. Siialp 
Sivas Trabzon 

Ş. Ecevit T. Koral 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 2/99 
Karar-No. 56 

Yüksek Başkanlığa 

27 .ÎI; 1952 

Kars Milletvekili Tezer Taşkıran'ın, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 75 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi Maliye Komisyonu raporu ile bir
likte komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde 
incelenip görüşüldü. ' . • • 

Teklif sahibi 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 75 nci maddesiyle, yetim maaşına 
müstahak olan kız çocuklarından yaş tahdidi 
(kaldırılmakla beraber evlenme sebebiyle aylık
ları kesilmiş bulunanlardan bilâhara boşanmış 
veya dul kalmış olanlara da eski aylıklarının 
'bağlanması prensibi vaz'edilmiş; fakat bu 
hükmün makabline teşmili hakkında mezkûr 
kanunda bir sarahat mevcut olmadığından mül
ga kanunların meriyeti zamanında bu durum

da bulunanların da mevzuubahis 75 nci madde 
hükmünden istifadelerini temin için bu. madde
ye bir fıkra eklenmesinin uygun olacağı mucip 
sebeplerine müsteniden teklifte bulunmuştur. 

Filhakika, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanuniyle ilga edilmiş olan 
muhtelif emeklilik kanunlarında, 25 yaşını ik
mal etmiş kız çocuklariyl'e bunlardan evlenmiş 
olup da bilâhara boşanmış veya dul kalmış olan
ların yetim maaşlarının verilemiyeceği prensibi 
kabul edilmişti. 

'Fakat kadının fizik ve içtimai durumunu ve 
memleket realitesinin zaruri neticesi olarak bu 
gibiler için müstakil ve geniş iktisadi iş saha» 

l larmın mevcut bulunmadığını göz Önünde tutan 
•kanun vâzıı bu defa, mülga kanunların mevzuu-
hahis prensibinden tamamen ayrılarak hakiki 
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ihtiyaç ve zaruretlerle ahengi tesis maksadiyle 
5434 sayılı Kanunun 75 nci maddesiyle evli bu-
lunmıyan kız çocuklarından yaş tahdidini kal
dırmak suretiyle bunlara mutlak olarak yetim 
aylığı verileceğini ve evlenme sebebiyle aylığı 
kesilmiş olanlardan bilâhara boşanan veya dul 
'kalanlara da eski aylıklarının bağlanacağı hü-
Lküm ve prensibini vaz 'etmiştir. 

Ancak; hiç şüphe yok ki bir zaruretin ifa
desi olan bu hükmün makabline teşmili keyfi
yetinin mezkûr kanunda derpiş edilmemesi yü
zünden; 1.1.1950 tarihinden sonra mevzuuba-
his durumda olanların mezkûr haktan istifade 
etmelerine mukabil 1.1.1950 tarihinden evvel
kilerin bu haktan mahrum bırakılmaları, man-
tıkan izahı mümkün oimıyan gayritabiî ikilik vâ 
haksızlığın doğmasına sebebiyet vermiştir. Bu 
itibarla iktisadi ve içtimai zaruret ve ihtiyaçla
rın muhik bir ifadesi olan 75 nci madde hükmü
nün 1.1.1950 tarihinden evvelki vaziyetlere de 
yani esasen büyük bir kısmı evlenme ve ölüm 
suretiyle bizatihi tasfiyeye uğramış ve bu se
beple adedleri yüksek bir miktara baliğ oimı
yan ve binnetice sandık için de büyük bir mali 
külfet ve risk teşkil etmiyeceği aşikâr olan kız 
çocuklariyle boşanmış veya dul kalmış bulunan
lardan muhtaç olanlara teşmil ve uygulanması
nın ; bir taraftan ihdas edilmiş olan bu gayri
tabiî ikilik ve haksızlığın doğurduğu ahenksiz
liğin, izalesi, diğer taraftan da içltimai adaletin 
temin ve tesisi bakımlarından teklifin kabulüne 
komisyonumuzca ekseriyetle karar verilmiştir. 

Kanun teklifinin metnine gelince : 
İA) Maliye Komisyonunun kabul ettiği 

(5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi) şeklindeki başlık ile birin
ci, 2 nci ve 3 ncü maddesi aynen muhafaza edil
miştir. 

B) . Geçici 88 nci madde üzerinde yapılan 
uzun münakaşalardan sonra; bu madde hük
münün 1 . I . 1950 tarihinden evvelkilere de 
mutlak olarak değil; ancak; hakikaten muhtaç 
olanlar hakkında uygulanması hâkim temayülü 
neticesinde maddeye (Muhtaç olanlara bu kanu
nun 75 nci maddesi uygulanmak suretiyle) kay
dı derç ve ilâve edilmiştir. 

Söylemeye hiç hacet yoktur ki; maddedeki 
(5434 sayılı Kanun hükümlerine göre muhtaç) 
kaydiyle; mezkûr kanunun 108 nci maddesinde 
tarif ve tevsik şekli gösterilmiş olan muhtaçlık 
kasdedilmiştir. j 

Gene vuzuhu temin maksadiyle maddeye 
(İlgisine göre kurumlarınca veya Emekli Sandı
ğınca kaydı ilâve edilmiş, yeniden maaş bağ
lama ve tediyenin de bu kanunun yayımı ta
rihinden itibaren olacağı da ayrıca tasrih kı
lınmıştır. . i " 

Bu suretle yeniden hazırlanan metin Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. j 

Başkan 
istanbul 

E. Adakan 

Antalya 
A. Sanoğlu 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

Giresun 
JET. Erkmen 

İstanbul 
8. Oran 

Kırklareli 
§. Bakay 

Bu Rapor Sözcüsü 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 

Bilecik 
Y. Üresin 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Diyarbakır 
•Muhalifim. 

Y. Azizoğlu 
îzmir 

T. Gürek 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğh 

Kâtip 
Sivas 

Muhalifim. 
H. İmre 
Bursa 

H. Şaman 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
istanbul 

H, Hüsman 

Kastamonu 
Muhalifim. 

H.Türe 
Urfa 

ı F. Ergin 
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KARS MİLLETVEKİLİ TE-
ZER TAŞKIRAN'IN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 75 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 75 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

1683 sayılı Askerî ve Mülki 
Tekaüt Kanunu ile sair kanun
lara göre dul ve yetim aylığı 
bağlanmış olup da evlenme 
dolayısiyle aylığı kesilmiş 
olanlardan sonradan boşanan 
veya dul kalanlara da eski ay
lıkları bağlanarak ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRlŞt 

5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi hak

kında kanun 

MADDE'1. — 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa aşağıdaki 
geçici 88 nci madde eklenmiştir: 

GEÇİCİ MADDE 88 — Kal 
dınlan çeşitli emekli kanunla
rına göre yetim aylığı bağlan-
miş olup da : 

a) Evlenme dolayısiyle ye
tim aylığı 1.'. I . 1950 tarihin
den evvel kesilmiş bulunanlar
dan, sonradan boşanmış veya 
dul kalmış olan; . 

b) 25 yaşını bitirmiş olma
larından dolayı yine 1 .1.1950 
tarihinden evvel kesilmiş bulu
nan ; 

Kız çocuklarına da 75 nci 
madde uygulanmak suretiyle 
bu kanun hükümlerine göre ye
tim aylığı bağlanır. 

MADDE 2. — Teklif sahibi
nin ikinci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahi
binin üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTiRÎŞl 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emekli Sandığı Kanununa 
geçici madde eklenmesi hakkın

da Kanun tasarısı 

MADDE 1. - , 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa aşağıda ya
zılı geçici 88 nci madde hükmü 
eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 88. — 5434 
, sayılı Kanunla kaldırılan çeşit
li kanunlara göre yetim aylığı 
bağlanmış olup da bu aylıkları: 

A) Evlenme dolayısiyle 1.1. 
1950 tarihinden evvel kesilmiş 
bulunanlardan sonradan boşan
mış veya dul kalmış olan, 

B) 25 yaşını bitirmiş olma
larından dolayı yine 1.1.1950 
tarihinden evvel kesilmiş bulu
nan kız çocuklarından 5434 sa
yılı Kanun hükümlerine göre 
muhtaç olanlara bu kanunun 
75 nci maddesi uygulanmak su
retiyle ilgisine göre kurumla
rınca veya Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığınca bu ka
nunun yayımı tarihinden itiba
ren ödenmesine başlanmak üze
re yeniden yetim aylığı bağla
nır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

, MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

»a<i 
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S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Dominik Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Dostluk Andlaşmasmın onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışiş

leri Komisyonu raporu (1 /356) 

T . C . • ....•: 
Başbakanlık 27 . II .11952 

Muamelât Genel Müdürlüğü "". •"" .."..''• 
' . Tetkik'Müdürlüğü .. ' ' . 

Sayı : 71-2275, 6/638 - ' • ' , ' . : ' 
B ü y ü k Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığına 

• . . - • . • • > ' • • 

Türkiye Cumhuriyeti ile Dominik Cumhuriyeti arasından imzalanan Dostluk Ândlaşmasmın 
onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8 '. I I . 1952 tari-

' hinde yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı gerekçe ve ilişikleriyle birlikte su
nulmuştur. 

Dominik Cumhuriyeti Washington'" Büyükelçisinin Washington Büyükelçimize müracaatla ken
di Teşriî ' Meclislerinin 1 Şubattan itibaren yeni içtima devresine gireceğini beyan ve Dostluk Ând
laşmasmın iki memleket parlâmentoları tarafından birbirine yakın tarihlerde tasdiki hususunu il
timas ettiği Dışişleri Bakanlığından bildirilmekte ve Andlaşmanın Büyük Millet Meclisimizde, 
mümkün ise, Şubat ayı içinde tasdiki rica edilmektedir.' 

Gereğini yüksek tensiplerinize saygılarımla arzederim. . . . ,. 
Başbakan 

A. Menderes 

GEREKÇE 

Memleketimizle Dominik Cumhuriyeti arasında, iki memleketin yetkili,temsilcileri,.tarafından 
28 Kasım 1951 tarihinde Vaşington'da bir Dostluk Andlaşması imzalanmıştır. 

Bu Andlaşmada âkıd taraflar, iki millet arasında ebedî barış ve daimî dostluk hüküm sürece
ğini teyit eyliyerek, aralarında çıkacak her hangi bir anlaşmazlığın sulhçü yollarla ve son merci 
olarak Milletlerarası Adalet Divanınca hallini kabul etmektedirler. Andlaşmada ayrıca iki mem
leket arasında karşılıklı olarak siyasi temsilciler ve konsolosluk memurları teatisi derpiş olun
maktadır. , . , • • 

Âkıd Taraflardan her birinin tebaasına,diğer devlet ülkesinde, yerli mevzuata tâbi bulunmak 
şartiyle, menkul Ve gayrimenkul mal iktisap ve temellükü, seyahat ve ikamet hakları tanınmak
ta ve her türlü meşru faaliyetlerde bulunmak müsaadesi verilmektedir. 

Âkidler, Andlaşmanın 6 nçı maddesinde, memleketlerini yakından ilgilendiren hususları tanzim 
edecek fer'î anlaşmalar akdini derpiş etmektedirler. 

Orta ve Güney Amerika'daki devletlerin dünya politikasında bilhassa son zamanlarda göster
mekte - oldukları varlığa ve kazandıkları öneme binaen bunlarla Devletimiz arasında' münasebet
ler kurmak ve bu münasebetleri sıkılaştırıp düzenlemek gayesiyle Orta ye Güney :: Amerika 'da 
esasen mevcut üç;;siyasi temsilciliğimiz, coğrafi yakınlıklar, sosyal ve siyasi benzerlikler nazarı 
itibara alınmak suretiyle aynı bölgelerin diğer devletleri nezdinde de yazifelendirilmişlerdir. 

Bu tertip neticesinde Meksika Elçimizin D o minik Cumhuriyeti nezdine vazifelendirîlmesiyle iki 
memleket arasında bilfiil • başlamış bulunan dostane .temasların ahdî bir esasa da istinat ettiril
mesi arzusu iki ..tarafça bir müddet evvel izhar edilmiş bulunuyordu. İşbu Andlaşma bıi arzuyu 
fiiliyata intikal ettirmiş bulunmaktadır. 

Andlaşmanın hazırlanmasında daha evvelce Filipin Cumhuriyeti ile aynı mülâhazalardan mül
hem olarak imzalanmış bulunan 13 Haziran. 1949 tarihli Dostluk Andlaşmasmın hükümleri esas ola-



nalk alınmıştır. Her iki Andlaşma da, dostane münasebetler kurmuş ve bunun normal şekilde 
inOnşiafmı arzu eden devletler arasında akdi mûtat olan klâsik andlaşmalar- ney 'imdendir. 

Hür ve sulhsever devletlerle1 olan münase'bettefimizi müstakar esaslara bağlamak've kuvvetlen-
dirıtiek, milletlerarası tesanüt ve iş birliğinin inkişafına çalışmak esaslarına dayanan dış siyaseti
mizin yeni bir tezahürünü teşMl etmesi itibariyle, 'bu Dostluk Andlaşjması hem millî menfaatleri
miz, hem de milletlerarası menfaatler bakimindi:1 nfaideli bir unsur mahiyetini taşımaktadır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/356 
Karar No. 14. 

28 . II .1952 

«aBPww*^3'"" 
Türkiye Cumhuriyeti ile Dominik Cumhuri

yeti arasında 28 Kasım 1951 tarihinde Vaşing-
ton'da imzalanan Dostluk Andlaşmasmın onan
ması hakkındaki Kanun tasarısı Dışişleri Ba
kanlığının temsilcisi' de hazır olduğu halde Ko
misyonumuzda incelendi. • . • ' / 

Yapılan görüşmeler sonunda, iki memleket 
arasında mevcut barışın idamesine, samimî dost
luk bağlarının geliştirilip - sağlamlaştırılmışına 
ve aralarında çıkabilecek anlaşmazlıkların barış 
yolu ile halledilmesine matuf olan işbu dostluk 
Andlaşmasmın, Millî menfaatlerimize uygun öl 
duğu anlaşıldığından, kanun tasarısının aynen 
kabulüne oy .birliği ile karar verilmiştir. 

Ancilaşmanın 1952 Şubat ayı içerisinde Do-

Yüksek Başkanlığa 

minik Cumhuriyeti Parlâmentosunda tasvip 
edilmesi muhtemel olduğundan, memleketimiz
de de Yüksek Meclisin tasvibinin''aynı tarihle
re tesadüf etmesini teminen öncelik ve ivedilik
le müzakeresi dileği ile tasarı ve ilişikleri Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu, Başkanı 
Sözcü Kâtip 
Niğde Denizli 

N. Bilge A. Çobanoğlu 
Erzurum Erzurum 

R. 8. Burçak B. Dülger 
tzmir tzmir . îzmir 

C. Baban Dr, C: Tunca O. Kapanı 

H Ü K Ü M E T I N TEKLîFl 

Türkiye Cumhuriyeti ile Dominik Cumhuriyeti 
arasında imzalanan Dosttuk Andlaşmasmın onan

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Do
minik Cumhuriyeti arasında 28 Kasım 1951 ta
rihinde Vaşington'da imza edilen Dostluk And-' 
-laşması onanmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3...-T- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
ff. Köy men 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
;..'., T. İleri 

Eko. ,ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G-, ve Tekel Bakanı 
8. Ytrcalt, 

„ ; Ulaştırma Bakanı 
] S.Kurtbek..' . 

. İçişleri Bakanı 
ve Dev. B. V. 

.F'. L. Kamosmanoğlu 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

. K. Zeytinoğlu, 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. E. E. Üstündağ 
, Tarım Bakanı 

İVV ÖJcmen 
Çalışma Bakanı ve 

.. İşletmeler Bakanı V. 
N. Ozsan 
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— 8 — 
'••': TÜRKÎYE CUMHURİYETİ ÎLE DOMİNİK CUMHURİYETİ ARASINDA DOSTLUK , 

ANDLAŞMASI • ; ; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Dominik Cumhuriyeti, aralarında teyemmünen mevcut dostluk müna
sebetlerini, mânevi, harsi ve iktisadi bağlarını resmî anlaşmalarla kuvvetlendirmek suretiyle 
sağlamlaştırmak ve devam ettirmek arzusunda, bulunduklarından bir Dostluk Andlaşması akdi
ne karar vermişler ve bu amaçla Murahhasları : 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Amerika Birleşik Devletleri knezdindeBüyükelçi Ekselans Feridun Cemal Erkin'i, 

Dominik Cumhurbaşkanı 
Amerika Birleşik Devletleri nezdinde Büyükelçi Ekselans Luis Francisco Tnomen'i tâyin 
etmişlerdir. 

Bu Murahhaslar yetki belgelerini birbirlerine. ibraz ettikten ve bunları usulüne uygun bul
duktan sonra aşağıdaki maddeler üzerinde mutabık kalmışlardır : 

,.-. „>J ) rl * t » W '•> î''»-> 5) © B-n Sİ >ı 8 «* 1 * § «» B « 

Madde — I. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Dominik Cumhuriyeti ve Türk ve Dominik milletleri arasında ebedî 
barış ve daimî dostluk bulunacaktır. 

' .• Madde — I I . • , \ . •; 

İki Yüksek Âkıd arasında her hangi bir anlaşmazlık çıktığı ve bu anlaşmazlık dilomasi ve
ya tavassut veya tahkim yolu ile memnuniyet verici bir tarzda halledilemediği takdirde Taraf
lar işi hal için kuvvete müracaat etmiyecekler ve anlaşmazlığı nihai karar için Beynelmilel Adalet 
Divanına havale eyliyeceklerdir. Bu hüküm, mevcut beynelmilel hukuk kay delerine göre, Yüksek 
Âkıd Tarafların dahilî kazası veya içişleri sahasına girmekte olan meselelere mütaallik ihtilâflara 
tatbik olunmıyacaktır. 

Madde —II I . 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri diğer Taraf nezdine diplomatik temsilciler tâyinine çalışacak 
ve bu temsilciler tanınıp kabul edildikten sonra, görevlerinin devamı müddetince, mütekabiliyet esa
sı dairesinde, beynelmilel hukuk ve teamül gereğince umumiyetle tanınmış olan haklar, imtiyazlar ve 
muafiyetlerden faydalanacaklardır. 

Madde — IV. . • • 

Yüksek Âkitlerden her biri diğerine başkonsoloslar, konsoloslar, konsolos muavinleri ve konsolos
luk memurları göndermek hakkına malik olacaktır ve diğer Âkid Tarafın bu kabil memurlarını ka
bul etmek hakkını haiz olacaktır. Bu memurlar usulüne uygun memuriyet beratı ve diğer bir tanıma 
vesikası ile mücehhez bulunmakla, diğer Tarafın topraklarında, Yüksek Âkıd Taraflarca tesbitinde 
mutabık kalınacak yerlerde, ikamet müsaadesini ihraz edeceklerdir. 

l i . ' 1 I , " ı > ? I , 

.~ Madde — V. 

Yüksek Âkitlerden birinin diğerine ait topraklar dâhilinde bulunan vatandaşlarının; diğer Âkıd 
Tarafından neşredilen veya bundan sonra neşredilebilecek olan Anayasaya, kanunlara ve nizamlara 
daima tâbi olmak şartiyle, menkul ve gayrimenkul emval iktisap, temellük ve tasarruf etmek, 
seyahat, ikamet eylemek ye ticaret, sanayi ve meşru ve asayişi bözmıyân diğer işlerle meşgul olmak 
hakkından karşılıklı olarak faydalanmalarına müsaade edilecektir. Bu vatandaşlar, usul mesele
lerinde şahıslarının ve mülklerinin korunması ve emniyeti sahasında ve bütün adlî, idari ve huku-
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ki işlemler hususunda diğer tarafın vatandaşlarına yapılan muameleden ayniyle faydalanacaklar
dır. 

Madde'— VI; 

Yüksek âkıdlar mümkün olan süratle ticaret ve deniz seyrüseferi, Konsolosluk hakları ve im
tiyazları, telif hakları ve ihtira beratları ve mücrimlerin iadesine dair andlaşmalar akdini kabul 
ederler. 

Madde — VK • ' ' . ' • 

Bu Andlaşma Yüksek Âkıdlarca kendi Anayasa usullerine uygun olarak tasdika tâbi olacaktır. 
Andlaşma, tasdiknamelerin Vaşington'da teatisi üzerine yürürlüğe girecek ve Yüksek Âkıdlardan 
biri tarafından diğer Tarafa yapılacak bir sene vadeli peşin ve yazılı ihbarla yürürlükten kaldı
rılıncaya kadar mer'i olmakta devam edecektir. 

Yukardaki hususları tasdikan, Yüksek Âkıdlarm fevkalâde murahhasları bu Andlagmayı imza
lamışlar ve mühürleri ile mühürlemişlerdir. 

Yirmi sekiz Kasım bin dokuz yüz elli bir günü Vaşington'da iki nüsha olarak Türkçe, İspan
yolca ve İngilizce dillerinde tanzim edilmiştir. Andlaşmamn tefsirinde şüpheye düşülmesi halinde 
İngilizce nüsha esas olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Dominik Cumhuriyeti Adına 
Feridun Cemal Erkin Luis Franciseo Thomen 
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