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Birinci oturum 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu tasarısı 

ye teldifinin; içişleri, Maliye, Bütçe, Ticaret, 
Gümrük ve Tekel komisyonlarından ayrılacak 
üçer kişiden müteşekkil bir Geçici Komisyona ha
valesi hakkındaki önerge ve teklif kabul olun
d a 

Samsun Milletvekili Hadi üzer ve 49 arka
daşının, Bankalar ve Devlet Müesseseleri Me
murları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hak
kındaki 3659 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile» 
aynı kanunun 4621 snyılı Kanunla değiştirilen! 
.13 ncü maddesinin (A) ve (J) .fıkralarının de-j 
ğiştirilmcsi ve geçici bir madde eklenmesi ve[ 
Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul ve 1\ 
arkadaşının, Bankalar ve Devlet Müesseseleri! 
Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne! 
dair olan 3659 sayılı Kanuna bâzı hükümler ek-j 
lenmesi hakkındaki kanun tekliflerinin sonuç-! 
landırılmaması sebebine dair Bütçe Komisyonu! 
Başkanlığı tezkeresi hakkında bilgi edinildi. | 

Malatya Milletvekili Mehmet Kartal'ın, ara-i 
zisi kaymakta bulunan Pütürge ilcesine .bağlı] 
Şimil Köyünün maruz bulunduğu .tehlikeye kar-; 
sı ne gibi tedbirler alındığına dair sorusu ile, 

Malatya Milletvekili Hikmet Fırat'ın, Maraşj 
ilindeki Mizmili Bataklığının kurutulması için 
şimdiye kadar bir teşobbüs ve talep olup olma
dığına, ihtiyar olunacak masrafla elde edilecek 
arazi miktar ve değerinin ne kadar tahmin olun
duğuna ve bu işin Hükümetçe yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusu, Bayın--
dirlik Bakanının hazır bulunacağı, gelecek bir-
•leşime bırakıldı. 

Kars Milletvekili Sim Atalay'm, Demokrat 
Parti toplantısına katılan Eskişehir Valisi Arif 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

özgen hakkındaki sorusuna, Başbakan Yardım
cısı cevap verdi. 

Çanakkale Milletvekili Emin Kalafat'm, Er : 
zincan Milletvekili Şemsettin Günaltay'm, is
tanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi Sülcymani-
ye Semt Ocağında Devlet ve Hükümet idare
si hakkında yapmış olduğu ithamlar karşısında 
Hükümetin ne düşündüğüne dair sorusu, Baş
bakan Yardımcısının istemesi üzerine, 14 Ma
yıs 1952 Çarşamba günkü < birleşimine bıra
kıldı. 

Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un, 
, İstanbul Tekstil Sendikası işçilerinin yapmak 
istedikleri mitinge istanbul Valiliğince izin 
verilmemesi sebebine dair sorusu ile 

Van Milletvekili İzzet Akın'in, bir vicdan 
meselesi başlığı altında Ulus Gazetesinde inti
şar eden makale hakkındaki sorusu ve 

Gümüşane Milletvekili Kemal Yörükoğlu'-
nun, Doğu illerimizdeki asayişsizlikten bahse
den ve umumi efkârı bulandırıcı bir mahiyet 
arzeden Ulus Gazetesindeki makaleye dair soru
suna, Başbakan Yardımcısı ve . " 

Trabzon Milletvekili Salih Esad Alperen'-
in, teşkili kararlaştırılan Yargıtay Altıncı ve 
Yedinci Hukuk daireleri reis ye azalarının bu
güne kadar intihap ve tâyin edilmemesi sebe
bine ve 65 yaşını doldurmalarından dolayı te
kaüde sevkedilen Yargıtay Başkan ve üyeleri
nin tahdidi sinden istisna edilmelerinde ne gi
bi esas ve kıştasın nazarı dikkate alınmakta ol
duğuna dair sorusuna da Adalet. Bakanı, ce
vap verdiler. 

Balıkesir Milletvekili Enver Öüreli'nin, Yu
nan balıkçılarının karasularımızda avlanmala-
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rıha müsaade edileceği hakkındaki haberlerin 
sıhhat derecesine: dair sorusu, Ekonomi ve Ti
caret Bakanı hazır bulunmadığından; "gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Türkiye;-Cumhuriyeti: Emekli Sandığı Kanu

nuna, geçici madde eklenmesinle dair olan tekli
fin bir müddet görüşülmesinden sonra madde

lere geçilmesi kabul olunmadığından, tekîit1 

reddolundu. 
9 Mayıs 1952 Cuma günü -saat. 15-te toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili • Kâtip 

Ağrı Milletvekili Kayseri Milletvekili 
C. Yardımci^ î. Kiraaoğhı 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

ö. Mart 

Sorular 

Sözlü svrru, 
Afyon Karahiöar. Milletvekili Ali. İhsan S â-

bis'in, 19• çocukrbabası olan ve Devlet Demir
yollarından malulen emekliye sevkedilen îbra-
hihirBalımtaş'm maaşının verilmemesi sebebine, 
tahsil; çağma gelen çocuklarının yatılı mektep
lere kayıtlarının ve 'kendisine de [Haydarpaşa 
Garında yardımcı bir iş verilmesinin mümkün 
oluprolmadiğma dair sözlü soru.önergesi, Baş
bakanlık ve Maliye, Millî Eğitim: ve Ulaştı rina 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/664). 

Yazılı sorular 
Malatya Milletvekili Nuri Ocakcıoğlu 'nun, 

Fevkalâde Hallerde Haksız Olarak Mal İktisap 
Edenler hakkındaki Kanun hükümlerine göre 
alman beyannamelerin incelenip incelenmediği
ne, bu kanun gereğince haklarında takibat yapı
lanlar bulunup bulunmadığına ve kanun hük
münün genişletilmesinin düşünülüp düşünülm e-
diğine dâir yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/661). . • 

Trabzon- Milletvekili Cahid Zamangii'in, 
durumlarını .6590 sayılı Kanun hükümlerine in
tibak ettirmiyen oda ve borsalar hakkında ne 
muamele yapıldığına dair. yazılı soru önergesi, 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiş* 
! tir. (6/662). 

Trabzon Milletvekili Cahid, Zamangil'in, 
Türkiye ile Iran arasında yolcu ve mâl transit; 

! nakliyatını kolaylaştırmaya dair Anlaşmanın 
fiilen işler hale gelebilmesi için şimdiye kadar 

İ neler yapıldığına dair yazılı soru önergesi Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/663). 

Afyon Karahisar Milletvekili Ali İhsan Sâ-
bis'in, İktisadi • Devlet Teşekkülleri ile Devlete 
ait ve Devlet sermayesinin alâkadar olduğu ban
kalara idare meclisi üyesi, başkan ve murakıp 
olarak tâyin edilenlerin isimleri ile hizmet müd
detlerine ve Denizbank îdare Meclisine tâyin 
edilen Şahin Giray'm evvelce Etibank îdare 
Meclisi Üyesi olup olmadığına dair yazılı soru 
önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir.'(6/665) 

Çorum Milletvekili Ahmet Başıbtiyük'ün, 
İskilip 'in Bayat Bucağında köylünün emeği ile 
vücuda getirilen ve halen boş durmakta bulunan 
bölge yatılı okulu ile öğretmen evinin resmî iş
lerde kullanılmak üzere köye terkedilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/666). 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. .-— Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 

Ekonomik iş Birliğine dâhil, memleketlerle borç-
lanma, yardım ve ödeme Anlaşmaları akdi için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5436 sayılı Ka
nunun, ; yürürlük süresinin uzatılması haklanda 
kanun tasarısı (1/395) (Dışişleri, Ticaret ve Büt
çe . komisyoiüarma) 
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'. 2. — 16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ti
caret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onan
masına dair kanun tasarısı (1/396) (Dışişleri, ve 
Ticaret komisyonlarına) 

Teklifler 
3. — İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'-

m, Harçlar Kanununun 98 nci maddesine bağlı 
10 sayılı tarifenin 54 neü şıra numarasının dft> 



B : 70 9 .5 
ğiştiriİmesl hakkında kanun teklifi (2/385) (Ma
liye ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — İstanbul Milletvekili İhsan Altmel'in, 
İşçi ve iş yeren Sendikaları ve Sendika Birlikleri 
hakkındaki 5018 sayılı.Kanunun 3 ncü maddesi
ne yeni1 fıkralar eklenmesine dair kanun -teklifi 
(2/386) (Çalışma Komisyonuna) 

Raporlar 7ı y."<;-\^ 
5. — Balıkesir Milletvekili Müfit Erkuyum-

cu ve 83 arkadaşının; Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ve 
Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/94). 
(Gündeme) 

6. —- Devlet • Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptır
maları için borç para verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Ulaştırma, Maliye ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/339) (Gündeme) 

7. —- Giresun' Milletvekili Arif Hikmet Pa-
mukoğlu'nun, tasfiye edilen ve emekliye sevko-
lunan Dışişleri Bakanlığı memurları hakkında 
kanun teklifi ve Dışişleri ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/190) (Gündeme) 

0 : 1 
8.— Mardin Milletvekili Aziz tiradın, t)}-

lekçe Komisyonunun 5 . XII . 1951 tarihli Haf-*: 
talik Karar Cetvelindeki İ234 sayılırf Kararın; 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ye Di
lekçe Komisyonu raporu (4/201). (Gündeme) 

9. — Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşki
lâtının Dışişleri Bakanlığına'. bağlanması ^hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Bütçe, -Tiça^ 
ret, Ekonomi ye Maliye; komisyonları raporları. 
(1/226) (Gündeme), , *.".'.. 

10. — Millî Piyango idaresinin 1950 yılı bi
lançosunun gönderildiğine dair< Başbaknnlık 
tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/183) (Gündeme) 

11. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü Ça
kır 'm, Dilekçe Komisyonunun 31 . II . 1950 
tarihli Haftalık-Karar Cetvelindeki 2968 sa-, 
yılı kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Komisyonu, raporu (4/38) 
(Gündeme) x - ' 

12. — Uçucular için tazminat kanunu tasa* 
nsı ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe korniş* 
yonlan raporları (1/318). (Gündeme). 

*>9<i 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Ttimay 
KÂTİPLER': Ömer Mart (Çanakkale), Füruzan Tekil (İstanbul) 

« a * ^ 

3 / — YOKLAMA 

BAŞKAN ~ Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluk vardır, Birleşimi 
açıyorum. 

Gündeme geçiyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın'üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hâkkirida Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/315) : 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Kamutaya 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen sürelerle kinleri Başkanlık 

Divanının 6 Mayıs 1952 tarihli toplantında ka
rarlaştırılmıştır. ; , 

Kamutayın onanıma sunulur. 
T. B. M. M. Başkanı 

R. Koraltan 
Ağrı Milletvekili Halis öztürk, 20 gün, has-' 

ta olduğu için, 2 . IV . 1952 tarihinden itibaren. 
Antalya Milletvekili Patın Dalaman, 15 gün, 
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hasta*-olduğu için, 1.IV. 1952 tarihinden iti
baren; 

Aydin Milletvekili Namık Gedik, 25 gün, 
hasta olduğu için, 13 .IV .1952 tarihinden iti
baren. 

Diyarbakır Milletvekili Kâmil Tayşi, 20 gün, 
mazeretine binaen, 9 :' IV. 1952 tarihinden iti
baren, ' 

: ; ^ Mustafa Ekinci, 2 
ay, hasta olduğu için, 21. IV. 1952 tarihinden 
itibaren. 

Elâzığ Mill'etf ekili Abdullah Demir taş, 20 
gün, hasta olduğu için, 11. IV . 1952 tarihinden 
itibaren. 

Gazianteb Milletvekili Salâhafjtin Ünlü, 25 
gün, hasta olduğu için, 17 . IV. 1952 tarihinden 
itibaren. . 

Kars Milletvekili Mehmet Bahadır, 20 gün, 
mazeretine binaen, 3 . IV. 1952 tarihinden iti
baren. 

Kastamonu Milletvekili Rifat Taşkın, 2 ay, 
hasta 'olduğu için, 7 . IV . 1952 tarihinden iti-' 
baren. 

Kayseri Milletvekili Emin Develioğlu, 1 ay, 
hasta olduğu için, 18. TV . 1952 tarihinden iti
baren. 

Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil, 1 ay, 
hasta olduğu fein, 7 . IV . 1952 tarihinden iti
baren. 

Konya Milletvekili Saffet Gürol, 15 gün, 
hasta olduğu için, 15 . IV. 1952 tarihinden iti
baren. 

Tokad Milletvekili Nuri Turgut Topeoğlu, 
2 ay, hasta olduğu için, 4 . IV . 1952 tarihinden 
itibaren. 

Urfa Milletvekili Ömer Cevheri, 1 ay, hasta 
olduğu için, 4.IV.1İ952 tarihinden itibaren. 

Yozgad Milletvekili Faik Erbaş, 1 ay, hasta 
olduğu için, 7 . IV. 1952 tarihinden itibaren. 

Zonguldak Milletvekili Esat Kerimol, 3 ay, 
hasta olduğu için, 10 . IV . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker -teker okutup oyunuza 
arzedeceğiraı. 

Ağrı Milletvekili Halis öztürk, 20 gün, has
ta olduğu için, 2 . IV . .1952 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. , 

Antalya Milletvekili Fa tin Dalaman, 15 gün, 

.İÖfâ' 6 : 1 
I hasta olduğu için, 1. IV . 1952 tarihinden iti

baren. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

L Kabul edilmiştir. 
1 Aydın Milletvekili Namik Gedik, 25 gün, 

hasta olduğu için, 13 . IV . 1952 tarihinden iti
baren. 

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

Diyarbakır (Milletvekili Kâmil Tayşi, 20 gün, 
mazeretine binaen, 9 . IV . .1952 tarihinden iti
baren. 

•BAŞKAN <— Kabul edenler... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci, 2 
ay, hasta olduğu için, 21. IV . 1952 tarihinden' 
itibaren.. 

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

Elâzığ Milletvekili Abdullah Demirtaş, 20 
gün, hasta olduğu için, 11. IV . 1952 tarihinden 
itibaren. • 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 

Gazianteb Milletvekili Salâhattin Ünlü,, 25 
I gün, hasta olduğu için, 17 , IV. 1*952 tarihinden 
I itibaren. 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 

Kars Milletvekili Mehmet Bahadır, 20 gün, 
I mazeretine binaen, 3 . IV. 1952 tarihinden iti-
I baren. 
I i • 

I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekili Rifat Taşkın, 2 ay, 
I hasta olduğu için, 7 . IV . 1952 tarihinden iti

baren. ' 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
I Kayseri Milletvekili Emin Develioğlu, 1 ay, 
I hasta olduğu için, 18 . IV . 1952 tarihinden iti

baren. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kırklareli Milletvekili Mahmut Erbil, 1 ay, 

hasta olduğu î çin, 7 . IV . 1952 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
I Kabul edilmiştir. s 
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Itonya^MililetyekiH Saffet, Gür ol, 15 gün, 
Hasta olduğu için, 15 . IV . 1952 tarihinden iti
baren, 

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

Tokadı Milletvekili Nuri Turgut Topcoğhı, 
2 ay, basta olduğu için, 4 . I V . 1952 tarihinden, 
itibaren. • ,: , : V '•' v 

. |>AŞKAN — Kabul edenler... "Etmiyenler... 
Kabul edirmiştir. 

Urfa,tMilleitve!kili Ömer; Cevheri, 1 ay, hasta 
olduğu için, 4 . IV . 1952 tarihinden itibaren. 

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

lYîozgad Milletvekili Faik Erbaş, 1 ay,, hasta 
ölduğui'için, 7:. IV . 1952 tarihinden, itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabulü edilmiştir.. 

Zonguldak Milletvekili Esat Kerim ol, 8 ay, 
liastavolduğu i§Wj- 1 0 . I V . 1952: tarihinden iti
baren. 

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

2. — Bu toplantı yılı içinde ik'i aydan fazla 
izin alan DiyarhaMir Milletvekili- Mustafa, Ekin
cinin ödeneği hakkında Türlüye Büyük Mil
let Meclisi Bashanhğı tezkeresi (3/316) 

BAŞKAN —- Tezkereyi okuyoruz. 

' Kamutaya 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan fazla izin yerilen Diyarbakır 
Milletvekili Mustafa Ekinci 'ye ödeneğinin veri
lebilmesi, içtüzüğün 197 nei maddesi gereğince, 
Kamutayın iznine bağlı bulunduğundan keyfi
yet yüce tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkanı 
R. Koraltan 

BAŞKAN —- Mustafa Ekinci iki aydan faz
la izin, almış bulunduğundan ödeneğinin veril
mesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

3, —• Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla i 
izin alan Kastamonu Milletvekili Rifat Taşkm'ın 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet'Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/317) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz, [ 

I 'Kamutaya 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan fazla izin verilen.Kastamonu 
Milletvekili Rifat Taşkın 'a ödeneğinin verilebil-ı > 
mesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince,1 Ka
mutayın iznine bağlı, olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine sunulur. 

T. B. M. M. Başkam 
Ri Koraltan' 

BAŞKAN — Arkadaşımızın izni iki ayı geç-
,, tiğinden ödeneğin verilmesini oyunuza sunuyo

rum; Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. ;'' 

V 4. — Bu toplamdı yılı, içinde: iki. aydan, fazla 
\) izin alan Tokad Milletvekili Nuri Turgut Tapı 
h coğlu'nun ödeneği hakkında Türkiye BüyükMür 
h let Bîeclisi Başkanlığı tezkeresi :(3/318) 

h BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

; Kamutaya 
• Hastalığı sebebiyle bu toplantı yılı. içinde 
: kendisine iki aydan fazla izin verilen Tokad•MiU' 

letvekilij Nuri Turgut Torjcoğlu'na ödeneğinin 
\ verilmesi, İçtüzüğün 197, nci maddesi gereğince, 
; Kamutayın iznine bağlı olduğundan keyfiyet yü-
: ce tasvibinize sunulur. 

T. B. M. M, Başkanı 
R. Koraltan, 

; BAŞKAN — Arkadaşımızın izni iki ayı geç
tiğinden* ödeneğinin verilmesini oyunuza sunuyo-

; rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul eclil-
; mistir. 

i 5. — Bu toplantı yılı içinde iki aydan.fazla 
| izin alan. Zonguldak MMctvekill Esat' KcHmoV-
; un ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Me.c-
; lisi Başkanlığı tezkeresi (3/319) 

[ BAŞKAN —• Tezkereyi okuyoruz. ' 

Kamutaya 
Hastalığı sebebiyle bu toplantı» yılı içinde 

: kendisine iki aydan fazla, izin verilen Zonguldak 
Milletvekili Esat KerimoPa ödeneğinin verilebil
mesi, İçtüzüğün 197'nci maddesi gereğince, Ka-

; mutaym iznine bağlı olduğundan, keyfiyet yüce 
tasviplerine sunulur. . -

T. B. M. Mj. Başkanı 
• ,R;;Kora]tan. 
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BAŞKAN — Arkadaşımızın izni iki ayı geç

tiğinden ödeneğin verilmesini oyunuza sunuyo-
fûni. Kabul -edenler.. '• Etmiyenler.. 'Kabul edil
miştir. 

Kanunların sözlü sorulara fakdimeıı görü
şülmesi .hakkında bir önerge var, okutuyorum : 

"Yüksek Başkanlığa 
1 •Bû'btürüma mahsus olmak üzere kanünla-

1. — Noter Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmeni-hakkında kanun tasarısı• ile Zon
guldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgittcr'-
in, Noter Kanununun 4166sayılı Kanunla değiş-] 
tirılen 19, 57, 59, 60 ve 85 nci maddelerinin de-\ 
ğiştİrilni'esine ve 44 ncü maddesine bir fıkra ek-\ 
lenmesine dair -kanun teklifi ve Adalet Korniş-\ 
yonu raporu (1/2Q3, 2/53) [1] j 

BAŞKAN —-İkinci müzakeresidir, maddele-, 
i'i okutuyorum : ' • ' • ' 

Noter Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril-, 
mesi haldtında Kanun 

MADDE i: — 3456 sayılı Noter Kanununun 
unvanı (Noterlik Kanunu) olarak değiştirilmiş
tir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler../ Kabul edilmiştir. 

. MADDE 2. — Noterlik Kanununun 17, 181 
nci ve bu kanunun 4166 sayılı Kanunla değişti
rilen ,7,16,19, 23, 46, 65, 67, 70, 83 ve 87 nci 
maddeleriyle aynı kanunla değiştirilmiş olan 44 
ncü-maddesinin B bendi ve 5235 sayılı kanun
la değiştirilmiş olan 84, 85 ve 86 nci mad
deleri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş ve ge
çici bir madde eklenmiştir : . 

Madde 7.-—Noter olmak için : 
I -Türk olmak, 
I I •'•- Medenî ve siyasi haklarına sahip bulun

mak, 
' I I I -'25 yaşını bitirmiş olmak, 
IV - Askerlik fiilî hizmetini yapmış veya 

hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış; bulunmak, 

. [ 1 ] Birinci •-• görüşülmesi'"67 nci birleşim lu-
'•latta$riidadır,; •'•••-.• •;•'•• ; • • " • • • . . . i . 
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I rm sözlü sorulardan'evvel görüşülmesini ar&'ve 
teklif ederim. .•..>•;' 

I İstanbul Milletvekili 
Ahmet "Topeu 

I < x * ı > ' ; ' . • • • • ' • • 

; BAŞKAN — K a n u n l a r ı n sözlü borulara tak-
dimen görüşülmesi hakkındaki bu l teklifi /ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - En aşağı dört sene Hakimlik veya Cum
huriyet Savcılığı etmiş veya' bu sınıftan sayılan 
hizmetlerde bulunmuş veya dört sene avukat-

| lık/veya-Hukuk Fakülteleri, Hukuk Grupu ders
leri Profesörlüğü veya Doçentliği etmiş-olmak, 

j VI - Başkasına geçer hastalığı, vazifesini 
' gereği gibi yapmaya mâni olabilecek vücut ve-
' ya akılca bir arızası bulunmamak, 
t VII - Türkiye Hukuk fakültelerinin birin-
l den çıkmış olmak veya Siyasal Bilgiler" Fakül-
! t esi veya yabancı bir memleket .Hukuk Fakül

tesinden çıkmış olup da Türkiye Hukuk fakül
teleri programlarına. göre eksik kalan dersler
den imtihan vererek tasdikname almış olmak, 

VIII - a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suç
tan mutlak surette veya kasdi bir cürümden 
dolayı 3 ay veya daha fazla hapis cezasiyle mah
kûm veya bu kabîl suçlarla hapsi müstebitim 

: her ;hangi bir cürümden dolayı ceza takibi al
amda bulunmamak, 

b) Cezai veya inzibati bir, karar neticesinde 
hâkim veya memur olmak ehliyetini kaybetme
miş bulunmak,# 

c) Meslek şeref ve : haysiyetine uymıyan 
hallerde bulunmamış olmak, 

d) Hileli veya taksirli olmıyarak iflâs et
miş ise iadei itibar etmiş olmak, 

IX - Kumar oynamayı itiyat edinmiş veya 
menfaat mukabilinde kumar oynatmış yahut ah
lâkça halkın güvenini giderecek her hangi bir 
hal ile dile gelmemiş olmak, 

Şarttır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

reyinize arzediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Noter ve noter yardımcıları ve 
geçici yetkili noter yardımcıları ile 20 nci\mad-• 
'denin 1 ve 2 nci fıkraları mucibince seçilecek !no-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ter vekilleri, işe bağladıkları tarihten itibaren 
iki ay içinde noter dairesinin bir yıllık gayrisâfi 
gelirinin % 10 u nispetinde teminat verirler. 

Yeni açılacak olan noterliklerin teminat mik
tarı civar kazaların varidatına göre Adalet Ba
kanlığınca takdir olunur. Noter vekilleri hak
kındaki iki aylık müddet mahallî adalet ko
misyonu tarafından iki ay geçmemek üzere 
uzatılabilir. Birinci fıkra gereğince teminat gös
termeye mecbur olanlar ilk seneyi takip eden 
senelerde de yine bir evvelki yıllara' ait gayrisâfi 
gelirlerinin % 3 ünü aynı müddet zarfında te
minat olarak verirler. . 

Teminat parası, ilk önce noterlerin vazifeleri 
dolayısiyle sebebiyet verebilecekleri zararların 
tazmininden sonra bu yüzden mahkûm olabile
cekleri para cezasına karşılık teşkil eder. Bu pa-
'ralar âhara temlik ve terhin edilemez. Konulacak 
hacizler 17 nci madde mucibince görülecek hesap 
sonunda tahakkuk edecek zimmet ve ilişiği karşı-
lıyacak miktardan fazlası hakkında muteberdir. 

Bu maddede yazılı müddet içinde teminat pa
ralarım yatırmryan veya noksanını ikmal etmiyen 
noter, noter yardımcısı ve-geçici yetkili noter yer-
dımcılarmm vazifelerine cumhuriyet savcılıkları
nın işarı üzerene Adalet Bakanlığınca, noter ve-

<• killerinin -vazifelerine de yine cumhuriyet saveı-
: lıklarmın yazısı üzerine Adalet komisyonlarınca 

son verilir. v 

Yabancı memleketlerde noterlik vazifesini 
gören konsolos ve memurları teminat mükellefi
yetine tâbi değildirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. ; 

'Madde .17. — Her ne suretle olursa olsun va
zifelerinden ayrılan noterlere ve ölenlerin vâ
rislerine ait teminat parası devir işi bitirilerek 
ilişikleri kesilmedikçe geri verilmez. 

Bu hallerde en çok iki ay içinde cumhuriyet 
savcıları hesap ve işleri incelemeye mecburdur
lar. 

: BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul Edil
miştir. 

_ . • • ' . ı 

Madde 18 .— Noter ve noter yardımcıları 
65. yaşım ikmal edince yaş tahdidine tâbi tutu-. 

. Itırlar. Ay ve gün hesabında Türkiye Cumhuri-
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yeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygu-
lanır. t 

BAŞKAN —Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul (jdilmiştir. 

Madde 19. — Noterler; sicil ve kıdemleri mü
sait olduğu ye açık yer do bulunduğu takdirde 
8 nei maddede yazılı ilâna lüzum görüMeMzirt 
geliri daha yüksek olan bir noterliğe muvafa
katleri ile tâyin''olunabilirler. 

8 nci madde hükümleri yukarıki fıkranın 
tatbikmdan sonra uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. , 

Madde 20. — Her ne suretle olursa olsun 
açılan noterliklere yenisi tâyin olununcaya ka
dar bu vazife safi gelirin dörtte birinden yarı
sına kadar verilmek üzere noterliğin bağlı bu
lunduğu Adalet Komisyonu tarafından mahallî 
adalet memurlarından ehliyetli birine gördürü
lür. Vekile verilen kısımdan artan gelir Noter 
Yardım Sandığına gönderilir. 

Noter ve noter yardımcılarının tevkif, işten 
el çektirme ve işten çıkarma gibi sebeplerdon 
dolayı geçici olarak iğlerinden ayrılmaları ha
linde görevleri, 84 ncü madde gereğince Yardım 
Sandığı aidatı ayrıldıktan sonra safi gelirin, üç
te biri verilmek suretiyle /Adalet Komisyonu ta
rafından seçilecek ehliyetli bir adalet memu
runa gördürülür. İşten çıkarmadan başka hal
lerde geri kalan miktarın üçte biri notere veri
lip üçte ikisi muhakeme neticesine kadar mev
kuf tutularak zimmeti tahakkuk ederse mahsup 
edilir ve artanı noter veya noter yardımcılarına 
verilir. 57 nci maddenin 2 nci fıkrası mucibince 
vazifeden ayrılma halinde safi gelirin üçte biri 
vekile ve geri kalanı da notere verilir. İşten çı
karma halinde vdkile verilen miktardan artan 
kısım Noter Yardım Sandığına irat kaydolunur, 

tŞu kadar ki, işten çıkarma halinde karar re-
fedilmiş olursa vekile verilen ücretten geri ka
lanı notere verilir. 

Hastalık, mezuniyet ve sair mazetretleri sebe
biyle işlerinden ayrılan noter, noter yardımcı
ları, mesuliyeti kendilorine ait olmak üzere me
murlarından birini tevkil edebilirler. Tevkil 
edilecek kimse bulunmazsa noterliğin bağlı bu
lunduğu hukuk yargıcı tarafından eâf i gelirin 
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ü(Çte biri verilmek üzere mahallî adalet memur
larından ehliyetli bir vekil seçilir. Şu kadar ki, 
bu suretle vazifeden ayrılma müddeti iki ayı ge
çecek olursa vekil keyfiyeti cumhuriyet savcılı
ğına bildirir. Bu takdirde birinci fıkra hükmü 
tatbik olunur. 

Geçici yetkili noter yardımcılarının her han
gi bir sebeple görevlerinden ayrılmaları halinde 
bağlı oldukları hukuk yargıcı tarafından yerle
rine bir vekil seçilir. Seçilecek vekil hasılatın 
tamamını alır. Ancak bu suretle ayrılma iki 
aydan fazla devam ettiği takdirde. yerlerine ye
niden başkası seçilir. 

.(BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Meslekten çıkarma, ölüm, yaş 
tahdidi, maluliyet, istifa veya dairesi lağıv veya 
başka yere .tâyin olunmak veya seçim suretiyle 
vazifesinden ayrılan noter, noter yardımcıları ile 
geçici yetkili noter yardımcılarına ait bütün ev
rak ve emanetler kendilerinin' ve ölenlere ait 
olanlar mirasçılarının veya mümessillerinin hu
zuru ile tutulacak bir zabıt varakası üzerine 
cumhuriyet savcılığınca teslim alınarak yeni tâ
yin edilecek noter veya vekiline devrolunur. No
terliğin lağvi halinde bu evrak ve emanetler var
sa başka bir notere tevdi olunur. 

Devir muamelesinde hazır bulunanlara noter 
dairesinin bağlı bulunduğu asliye hukuk yargıcı
nın Harçlar Kanununa göre takdir edeceği üc
retler veya yapılacak masraflar, evvelâ yardım 
sandığının ihtiyat akçasından tesviye olunur. 
Şu kadar ki, alâkalı noter veya mümessiline hiç
bir ücret verilemez. Diğer bir notere devir ha
linde bu ücret ve masraflar devrolunan noterden 
tahsil olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. 'Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 44 — 
B) ölüme bağlı tasarruflara, mülkiyeti mu

hafaza kaydiyle yapılan satışlara ait senet ve 
sözleşmelerle evlenme sözleşmelerini düzenlemek 
ve el yazısı ile sicil defterine tescil etmek ve 
gayrimenkul satış vaitlerine ait senetleri tan
zim etmek ve hariçte yazılıp getirilen vasiyet
nameleri saklamak. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 46. — Noterler, gerçek ve tüzel kişiler 
tarafından saklanmak veya bir hakka karşılık 
olmak üzere verilecek para, kâğıt ve sair ema
netleri saklıyarak alma ve geri verme şartları
nı gösterir yazacakları zabıt varakalarını alâ
kalılara imza ettirerek aslını dosyasında alıko-
yarlar ve örneğini de makbuz mukabilinde sa
hibine verirler. Bir örneğini de emanet kimin 
için verilmiş ise ona tebliğ ederler. Alâkalı is
terse bu mevduat münasip bir mahfazaya konu
larak sahibiyle noter tarafından mühürlendik
ten sonra, millî bir bankada, banka bulunmı-
yan yerlerde demir kasa veya sağlam bir do
lapta saklanır. 

Kıymetsiz şeyler de noterce münasip görüle
cek yerde saklanabilir. 

Noter dairesine saklanmak veya üçüncü bir 
şahsa verilmek üzere para tevdi edildiğinde, no
ter, bu parayı derhal bankadaki noterlik cari 
hesabına yatırır. 

Hak sahiplerine yapılacak reddiyat, noter
likçe verilecek çek mukabilinde bankaca ya
pılır. 

Bu emanetler üç sene zarfında alınmadığı 
veya harç ve masrafları ödenmediği takdirde 
noter, emanetlerin alınması veya harç ve mas
rafların ödenmesini taahhütlü bir mektupla tev
di edene ihbar eder. İkametgâh veya meskeni 
malûm değilse münasip surette ilân eder. Teb
liğ veya ilândan itibaren bir ay zarfında alâka
lısı müracaatla harç ve masrafları vermediği tak
dirde emaneti müzayede ile satar ve keyfiyeti 
bir zabıt varakası ile tesbit eder ve satış tuta
rından harç ve masraflarını tenzil ettikten son
ra artanını bankaya yatırır. Emanet değersiz 
veya satış masrafım koruyamıyacak halde ise 
tebliğ veya ilân tarihinden itibaren beş sene 
sonra Hazineye devredilmek üzere Cumhuriyet 
savdığına tevdi olunur. • 

Noterler tarafından bankaya tevdi olunan 
her nevi emanet paralar zaman aşımına tahak
kukundan sonra Hazineye devredilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 65. — Beşinci maddenin ikinci fıkrası 
ile 63 ncü maddenin birinci fıkrası hükümlerine 
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muhalif harekette bulunan noterler, bu fiiller 
daha ağır cezayı istilzam etmediği takdirde asli
ye ceza mahkemesince 20 liradan 200 liraya ka
dar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 67. — Noter memuru olabilmek için: 
1!' Türk olmak; 
2. Medeni ve siyasi haklarına sahip olmak; 

,3. 18 yaşından aşağı, 65 yaşından yukarı 
olmamak, 

4. Askerlik fiilî hizmetini yapmış veya hiz
mete elverişli olmadığı anlaşılmış veya tecil 
edilmiş olmak, 

5. Başkasına geçer hastalığı, vazifesini ge
reği gibi yapmaya mâni olabilecek vücut veya 
akılca bir arızası bulunmamak, 

6. En az orta mektep mezunu olmak (prta 
mektep mezunlarından talip zuhur etmediği 
takdirde ilk mektep mezunlarından ehliyetlisi 
alınabilir), 

Bu kanunun 7 nci maddesinin 8 nci ve 9 
neu bentlerinde yazılı hükümler bu memurlar 
hakkında da tatbik olunur. 

Tebliğ memuru ile odacılar müstahdem sa
yılır. Müstahdemlerin intihabında birinci fıkra
nın 7 nci bedinde yazılı şart( nazara alınmaz. 

Müstahdemler memur vazifesinde çalıştırı
lamazlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul-edilmiştir. 

Madde 70. — Noter memurlarından en aşa
ğı beş yıl hizmet etmiş bulunanlara her ne su
retle olursa olsun vazifelerinden ayrıldıkların
da Noter Yardım Sandığının noter memurları-. 
na ayrılan hesabından aşağıda yazılı miktarda 
tazminat verilir. 

10 yıla kadar hizmet etmiş olanlara her yıl 
için 100 lira, 

15 yıla kadar hizmet edenlere 10 yıldan yu
karı. her yıl için 125 lira, 

20 yıla kadar hizmet edenlere 1.5 yıldan yu
karı her yıl için 150 lira, 

20 yıldan fazla hizmet edenlere 20 yıldan 
yukarı her yıl için 175 lira, 

. Geman beş yıl süre ile imza salâhiyetini haiz 
olarak hizmet etmiş bulunanlara verilecek taz-
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I minat % 20 fazlasiyle ödenir. 

Her ne suretle olursa olsun bir memura ve
rilecek tazminat zam hariç olmak üzere 4 125 
lirayı geçemez. 

Tazminat alarak ayrılmış olanlardan tekrar 
vazifeye girenler aldıkları tazminatı bir yıl 
içinde geri verdikleri takdirde bu madde hük
münden faydalanırlar. Aksi halde hizmete yeni 
girmiş sayılırlar. 

Noter memurlarının ölümü halinde tazmi
nat Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu hükümlerine göre kendilerine aylık bağ
lanması caiz olanlarına ödenir. 

Tazminata esas olan hizmet müddeti 1 Şubat 
1942 tarihinden itibaren hesap edilir. 

Noter Yardım Sandığında müstahdem olup-
ta aynı zamanda Devlet .memuru olmıyanlar 
da bu madde hükmünden istifade ederler. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 83. —• A) • Her ne suretle olursa ol
sun vazifelerinden katî olarak ayrılan noter 
ve noter yardımcıları ile ölenlerin mirasçıla
rına yardımda^bulunmak üzere Ankara'da bir 
(Yardım Sandığı) kurulur. 

•B) Noter memurlarına 70 nci madde muci
bince tazminat verilmesi için bu sandıkta (no
ter memürlrına mahsus) bir hesap açılır. 

C) Noter Yardım Sandığı Adalet Bakanı 
tarafından lüzumu kadar tâyn edile,cek memur
lar tarafından idare olunur. 

Sandık yönetim kurulu sandık muhasebeci
si ile, ikisi Ankara noterlerinden olmak üzere 
üç kişiden teşekkül eder. 

D) Memur ve idare masrafları Yardım 
Sandığı tarafından verilir. Şu kadar ki, bu mas
raflar sandığın yıllık gelirinin ;% 10 unu geçe
mez. . ' 

E) Sandığın idaresi tüzük ile tâyin olunur. 
P) Yardım Sandığından geçici yetkili noter 

yasdımcıları istifade edemezler. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 84; — Yardım sandığının sermayesini 
teşkil eden gelirler şunlardır : 

1. Noter ve noter yardımcılarının emanet 
;para faizleri dâhil olmak üzere her çeşit aylık 
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gâyrisâfi gelirleri üzerinden aşağıda yazılı nis
petler dairesinde alınacak paralar : 

A) 200 liraya kadar olanlardan % 2, 
B) 500 liraya kadar olanlardan, 200 lira

dan yukarısı için '% 4, 
C) 500 liradan 1 000 liraya kadar olanlar

dan, 500 liradan yukarısı için % 5, 
D) 1 000 liradan 2 000 liraya kadar >'% 6, 

. E ) 2 000 liradan yukarısı için •% 7. 
2. Her sene sonundaki sandık mevcudunun 

' !% 80 i ile alınacak Devlet veya 3460 sayılı 
Kanun hükümlerine tâbi müesseseler tahville
rinin ve geri kalan !% 20 den yönetim kurulu ka-
rariyle alınacak tahvillerin getireceği gelirlerle 
bakiye paranın en çok faiz veren millî bir ban
kaya yatırılması suretiyle elde edilecek gelir
ler. 

3. Boş noterliklerin. vekille idare edildiği 
süre içindeki gelirlerinin vekile verilen miktar
dan artan kısmı. 

Noter Yardım Sandığının mevcudunu teş
kil eden paralar \ hiçbir resim ve vergiye tâbi 
değildir. Bunlar hiçbir, suretle haciz ve tem
lik'edilemez. 

BAŞKAN— Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyuuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 85. — Her yıl sonunda toplanan aidat 
ile faiz ve sair gelirler tutarından % 10 u geç
memek üzere gelecek yılın muhammen yönetim 
giderleri çıkarıldıktan sonra % 10 u ihtiyat ak
çasına, geri kalanın % 10 u da noter memurları 
hesabına ayırılır. Artan paranın % . 5 i ölüm 
ve malûllük fonu ihtiyatına, geri kalanı'da tü
zükte belirttilecek esaslara göre noter ve noter 
yardımcılarının hesaplarına 'alacak kaydolunur. 

Noter ve noter yardımcıları için ayrılacak 
paylar kendi adlarına açılacak hesaplarına ala-
cak kaydedilir. 

Hor ne suretle olursa 'olsun noterlikten ayrı
lanların hesap'larınd'aki alacakları ile ayrılma 
yılı içinde sandığa. ödemiş oldukları aidatın ta
mamı kendilerine veya kanuni mirasçılarına 87. 
nci madde hükümleri göz: önünde bulundurula
rak verilir ve sandıkla alâkaları kesilir. 

Payların ayrılmasında noterlerin 1 . IX . 1938 
ve noter yardımcılarının 1 . I I . 1942 tarihinden 
önceki hizmetleri hesaba. katılmaz. Hizmet sü
relerinin hesabında bir yılın altı aydan az sü-
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' resi nazara alınmaz. Altı ay ve fazlası bir yıl 

sayılır. 
Dairesi kaldırılmak suretiyle ayrılan noter 

ve 'noter yardımcıları tekrar noterliğe tâyin edil-
| dikleri ve önceden yardım sandığından almış ol

dukları paraları bir yıl içinde iade etmedikleri 
takdirde yardım sandığmdaki kıdemlerini kay
bederler. 

70 nci maddedeki tazminatın ödenmesi için 
memurlar hesabındaki para yetmediği takdirde 
eksiği ihtiyat akçasından ödenir. 

Sandığın yıllık dağıtma bilançosunun tanzi
minden sonra evvelki yıllara ait tahaidmk ede
cek gelirler ihtiyat akçasına ilâve edilir ve faz
la alındığı sabit olan paralar da ihtiyat akçasın
dan ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iMadde 86. — Her ayın aidatı onu takip eden 
ayın on beşine kadar ödenir. Bu süre içinde 
gönder ilmiyen veya eksik ıgönderileıı aidat % 20 
zam ile alınır. Bakanlıkça yapılacak tebligata 
rağmen bir ay içinde aidatı gönderin iyon noter 
ve noter yardımcıları, 59 <ncu maddenin (C) 
bendi mucibince işten ve tekerrürü halinde mes
lekten çıkarılır. 

Bu suretle meslekten çıkarılanların hesabi 
carilerindeki hisseleriyle ayrılma yılı içinde gön
derdikleri-aidatları kendilerine ödenerek sandık
la ilgileri kesilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler.:. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde -87. — Meslekten her ne sureti eolursa' 
olsun çıkarılan noter ve noter yardımcıları, hak
larında meslekî bir suçtan dolayı takibat yapıldı
ğı ve tazminata mahkûm oldukları ve teminat 
akçaları bu tazminatı karşılamadığı takdirde ba
kiyesi Sandıktaki hisselerinden ödenir. Artanı 
kendilerine veya mirasçılarına^ verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren Noter' Yardım Sandığı- ~ 
nın eski yıllar kesinhesap fazlalarından arta ka
lan paralar aylık aidatlara; mahsup edilmez ve 

I noksanların bakiyeleri de aranmaz. 

- 127 — 
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BAŞKAN — ÎDegiştirige yoldur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihini ta
kip eden. ay iptidasında yürürlüğe girer. 

•BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Kanunun tümünü oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Stmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bütün maddelerin okunması ve 
kabullenmesi sona ermiştir. Kanunun tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-

. 1er... Kanunun tümü kabul edilmiştir. Muamele 
tamamdır. 

&. — Zonguldak Milletvekili Suat Başol'un, 
î§ Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık Si
gortalan Kanununun 5564 sayılı Kamınla değiş
tirilen 32 nci maddesinin (A) fıkrasının değişti-, 
rilmesi hakkında İcanun teklifi ve Çalışma Ko
misyonu raporu (2/323) [1] 

BAŞKAN •— İkinci görüşmedir. Maddeleri 
okutuyorum. 

İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık 
Sigortaları hakkındaki Kanunun 5564 sayılı 
Kanunla tadil edilen 32 nci maddesinin (A) 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanrnı 

MADDE 1. — 4772 sayılı Kanunun 55,64 sa
yılı Kanunla tadil edilen 32 nci maddesinin (A) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) Sigortalı kadının veya karısı için analık 
yardımından faydalanacak sigortalı erkeğin 
doğumdan, önceki bir yıl içinde îş Kanununun 
uygulandığı bir veya birkaç iş yerinde sigortalı 
olarak en az ,160 gün ve yaptıkları işlerin ma
hiyeti icabı münavebe ile çalıştıkları Çalışma 
Bakanlığınca tesbit edilen sigortalıların ise 150 
gün çalışmış bulunması Ve bunun da çalıştığı iş 
yerlerince belgelenmesi; 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

fi] Birinci görüşülmesi 67 nci Birleşim tu-
tanağmdadır. 
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| bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil-
I mistir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde, hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

3. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin
ci'nin, kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme 
ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa
yılı Kanunun yürürlükten Çaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/325) 

BAŞKAN— Geçen birleşimlerde müzakere
sine geçilmiş ve bâzı arkadaşlar konuşmuşlardı, 
fakat Adalet Bakanının burada bulunmaması 
sebebiyle bugüne kadar bırakılmıştı. Şimdi 
Adalet Bakanı buradadır, kendisine söz veri
yorum. . 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NESU-
MÎOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar,. 
3236 sayılı Kan Gütme Kanununun meriyetten 
kaldırılması hakkındaki teklif üzerine bâzı 
mâruzâtta bulunacağım. _. 

Yüksek malûmunuzdur ki, geçen sene, yine 
bu kanunun meriyetten kaldırılması mevzuu-
bahis olmuş ve Yüksek Meclisçe bunun kaldı
rılması reddedilmişti. Bu defa yine mevzuüba-
his oluyor. Bu kanunun esbabı mucibesi tetkik: 
edilecek olursa, kanunun mahiyeti, ceza huku
ku nazariyatı bakımından olmaktan ziyade, 
doğrudan doğruya mâni tedbir olmak üzere 
kabul edilmiş mahiyettedir.' Bir insanı katil 
yapmaktan ve ona bağli insanları sefalete duçar 
etmekten, yine diğer bir insanı maktul olmak
tan ve ona bağlı insanları sefalete duçar et
mekten kurtarmaktır. Bütün bu neticelerin ön
lenmesi için bu kanun meriyete girmiş bulu
nuyor. Yani kanunun vasfı esasisi hukuki ol
maktan ziyade, inzibati mahiyettedir. Bizim 
memleketimizde bâzı mmtakalarda cari olan 
bu fena göreneğin önlenmesini temin için ya-

I pılan 'bu tatbikatın 1937 senesinden beri mem-
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lekçtin tatbik edilen kısmında rakama müste
nit birçok faydalar olmuştur. 

Diğer taraftan şunu da arzedeyim ki, Garp 
memleketlerinin ekserisinde bu kanuna kısmen 
benziyen veya kısmen benzemiyen tedbiri ihti- I 
yatiler, idari tedbirler alınmaktadır ve mer'idir. 

Şimdi müsaadenizle bir az rakam üzerinde 
maruzatta bulunayım: 

Kanun hali hazırda memleketimizin on altı 
bölgesinde tatbik edilmektedir. Tunceli'nin 
Çemişkezek, Mazgird, Pertek, Nazımiyy'e, Ova
cık ve Pülümür kazalarında, Elâzığ'ın merkezi 
ile Maden ve Palu kazalarında, Siird'in mer
kezi ile mülhakatında, Artvin'in Hopa kaza
sında, Bingöl 'ün Kiğı kazasında, yani Çabak-
gur'da, Muş merkezi ile mülhakatında, Bitlis 
merkez ve mülhakatında, Trabzon'un merkez 
kazasiylc Akçabad ve Vakfikebir kazalarında, 
Diyarbakır merkez ve mülhakatında, Mardin-
merkez ve mülhakatında, Urf a merkez ve mülha
katında, Osmaniye kazası ile İslâhiye kazasın
da, Gazianteb merkez ve mülhakatında; Ma
latya'nın Pütürge ve Akçadağ kazalarında, 
Rize merkeziyle Paz?,r kazasında, Bolu'nun 
Düzce kazasında. 

Bu kanunun buradaki tatbikatından müte
vellit bâzı neticeleri de arzedeyim: 

Kanunun meriyete girdiği günden bu güne 
kadar tatbikatta: Gazianteb'te 26 kişi öldürül
müş, 5 kişi öldürülmeye mâruz kalmıştır ve bu 
yüzden 26 kişi uzaklaştırılmıştır. 

Mardin'de 33 vaka vardır, bir teşebbüs var
dır, lıiç kimse uzaklaştırılmamıştır. 

Trabzon'da 15 öldürme vakası vardır, kan 
gütme dolayısiyle; 38 nakil vardır. 

Diyarbakır'da 10 öldürme, 18 nakil vardır. 
Elâzığ'da birşey yoktur. 
Rize'de dört vaka vardır. 11 nakil olmuştur. 
Artvin 'de 2 vaka 5 nakil vardır. 
Siird'te 3 vaka, 3 nakil vardır. 
Malatya'da 2 vaka vardır. Kimse nakledil-

memiştir. 
Muş'da kimse nakledilmemiştir. Vaka da kay

detmiyoruz. Erzincan da ayni vaziyettedir. Bin
göl'de bir vaka vardır. Kimse nakledilmemiştir. 
Urf a'da yedi vaka vardır, 21 kişi nakledilmiştir. 
Osmaniye'de nakil yapılmamıştır, üç vaka var
dır. Bolu'da üç vaka vardır, nakil yapılmamış
tır. 

Şimdi bunlar, kan gütme mevzuu olarak ele | 
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aldığımız vakalardır. Bir de bu mıntakalarııı 
umumi tablosuna bakacak olursak bâzı hakikat-
iar kendisini göstermektedir. 

Anteb'de 1935 senesinde 140 katil vakası 
vardır. 1936 da 127 katil vakası vardır. 1937 de, 
yani kanunun tatbika girmesinden itibaren sı
rası ile 94 e düşmüştür. 1938 de 51 e düşmüş
tür. 1936 da 56 ya, 1940 da 84 e, 1949 da 74. 
1950 de 52 ye 1951 de 52 ye düşmüştür. Görü
lüyor ki, 140 rakamı gittikçe düşmektedir. 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Bu içtimai se
viyeye bağlı bir iştir. 

ADALET BAKANI RÜKNEDDÎN NASU-
HİOĞLU (Devamla) — Anlıyamadım efendim. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz. Lüt
fen devam ediniz. 

ADALET BAEANI RÜKNEDDİN NASU-
HÎOĞLU (Devamla) — Mardin'de 126 ve 112 
olan vakalar süratle 60 a, 61 e ve daha aşağıya 
doğru inmektedir. Eğer bu tabloyu okumama 
müsaade ederseniz umumi kanunun tatbikmdan 
sonraki devirlerde göze çarpan bir azalma gö
rülmektedir. Bu umumi cinayetlerdir, yalnız 
kan gütme değil. Fakat görülüyor ki, Kan Güt
me Kanununun mevkii tatbikte bulunması ha
sebiyle mütaakıp senelerdeki vakalar azalmak
tadır.. Acaba bu. azalma bıx kanunim tatbikm
dan mütevellit midir, yoksa başka sebepler de 
var mı?. Bunu şimdi izah etmek güçtür. Fakat 
umumi olarak bir azalış var. Bu rakamların da 
doğru ve iddialı bir rakam olmadığını da belirt 
mek isterim. Fakat umumi olarak cereyan, bir 
hafiflemeye doğru gitmektedir. Şimdi bizde 
böyle olduğu gibi diğer memleketlerdeki vazi
yete bakacak olursak orada da alman bâzı ted
birler nazarı dikkatimizi celbediyor. 

Fransa'da 1885 sayılı . Ceza Kanununun 27 
nci maddesiyle bu gibi kendilerinden şüphe edi
len mükerrir olan, rahat durmyan insanların 
anavatan haricine, müstemlekelere gönderilmesi 
hakkında kanunda hüküm vardır. 1942 tari
hinde de aynı hükümler devam etmiştir. 

Berezilya'da 1940 senesinde çıkan bir kanun
la birtakım idari, malî tedbirer alınmıştır. 

italya'da en son çıkan Ceza Kanununun 
233 ncü maddesiyle bir kısım insanları, kendile
rinden şüphe edilen,, insanları, kan gütme hase
biyle ahvali umumiyeleri itibariyle bozuk olan 
insanları memleketin muayyen, noktalarında 
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tutmak veya tutmamak gibi hükümler konmuş- ı 
tur. 

'isviçre'de en son çıkan Federal Ceza Kanu
nunun 57 nei maddesinde bâzı tedbirler ittihaz 
edilmiştir, i talya'da ve İngiltere'de fenalık 
yapmak,ihtimali olanları kefalete bağlamak v'e 
'kefalet veremiyenlerin de hâkim- tarafından, 
bir: cürüm işlenmeden dahi 2 ve 0 aya kadar 
hapsedilmesi hükümleri vardır. . 

Şimdi bu devl'etlerdeki bu hükümlerle bi
zim kan gütme dâvası aynı mahiyeti arzetmez. 
Aralarında bâzı benzeyişler ve ayrılıklar mev
cuttur. Bunları arzdan maksadını, onlarda ol
duğu gibi, bâzı hususlarda, bizim de bâzı ted
birler almak zarureti karşısında bulunduğu
muzu ifadedir. Bizim Ceza Kanunumuzda böyle 
bir hüküm yoktur. Şimdi bu kanunu meriyet
ten kaldıracak olursak ne netice hâsıl olur'? 
Şimdiye kadar bu haleti ruhiye ile durmuş |» 
olan, durdurulmuş bulunan adavet duyguları I 
birdenbire feveran ederek birtakım vakalara 
sebebiyet verir mi î Bu hususu düşünmek iea-
beder. Her halde bu kânunun bırakacağı boş
luğun cemiyet hayatımızda biraz sarsıntı ya
pacağını düşünmek lâzımdır. Bunun için Ada-, 
İlet Bakanlığınca yapılan tetkikatta Ceza Kanu
nuna bâzı yeni hükümler koymak suretiyle hâ-
disata tatbik edilecek hükümler olmadıkça iyi 
olmıyan neticeler tahaddüs edebilir. Eğer 
Yüksek* Meclis müsaade buyurur, bu kanun 
teklifiyle Goloğlu arkadaşımızın kanun teklifi
ni Hükümete verecek olursanız bunlar üzerin
de işliyerek bu kanunu tadil etmek veya büs
bütün kaldırıp, yeni hükümler koymak sure
tiyle Yüksek M/eclise sunmak daha uygun ola- ı 
caktlır mütalâasmdayız. 

Esasen Ceza Kanunu Adalet Bakanlığı ta
rafından yeni ve umumi revizyona tâbi tutul- . I 
maktadır. Bu arada bu hükümler de ele alın- I 
mıştır. Bir kere kan gütme dolayısiyle mah
kûm olanları iş ceza evlerine göndermek, ora
da geçirecekleri müddetleri dolayısiyle cezala
rını eksiltmek şeklindeki hükümlerin bunlara j 
tatbik edilmesini istemiyoruz. Talimatnamede j 
bu değişikliği yapacağız, Kan gütmenin açık 
ve sarih bir taammüt olması itibariyle bunun 
failinin, mütaammiden kaatil olması noktasın
dan daha çok sert bir cezaya çarptırılması m e- j 
selesi, yeni Ceza Kanununda ele alınacaktır. 

Bundan başka birçok . bu gibi vakalarda j 
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ehliyeti cezaiyesi nakıs olanlara bu cinayeti 
yaptıranları, bu suçtan dolayı faili müşevvik, 
faili mübaşir addetmek suretiyle, onlara ona 
göre ceza vermek düşünülmektedir. Bütün bun
lardan maksadımız, bu kanunu meriyetten ka<h 
dırırken, bunun boşluğunu alâhalihi .bırakma
mak .ve bunun için de Ceza Kanununu, tensip 
buyurursanız, umumi bir revizyona tâbi tut
maktır. Fakat Yüksek Meclis arzu buyurursa-
bunlar üzerinde kısa bir zamanda etüd yapa
rak Meclise gelmek de muvafık olabilir. Görü
şüm budur, takdir Yüksek Heyetindir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Sual; bir sene ve 
bir ay evvel Mecliste bu kanunun kaldırılması 
hakkındaki teklif görüşülürken sayın Bakan, 
tedbir alacağım, ondan sonra, kanunun kaldı
rılması' tasarısiyle huzurunuza geleceğim demiş
lerdi, buna bir sene ve bir ay kâfi gelmedi miT-

Bundan başka Ceza Kanununun halen ^reviz
yona tâbi tutulduğunu işitmiş bulunmaktayız. 
Kaçıncı maddeye kadar revizyona -tâbi tutul
muştur, ne zaman Meclise gelecektir? 
ı ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HlOĞLU (Edirne) — Şu dakika revizyona tâ
bi tutulan maddelerin miktarını arzedecek 
bir vaziyette değilim. Fakat mühim bir kısmı 
elden, geçmiş bulunmaktadır. 1953 yazında, aşa
ğı yukarı bir sene sonra, bu kanun Meclise ge
lebilir. Bundan evvel gelmesine zannederim ki, 
arkadaşımız da imkân görmezler. Ceza Kanu
nu, cemiyetin her ferdinin bütün hayatı umu-
miyesine taallûk eden bir mevzii olması itiba
riyle, onun, yabancı ceza kanunlarına, hukuk 
devletlerinin ceza kanunları nazariyesine, il
mî esaslara müstenit olması bakımından bir 
müddet beklemek zarureti vardır. Bu hususta 
bâzı eczacılarla görüştüm, diyorlar ki, bunun 
için bir sene değil, hattâ 10 - 15 sene lâzımdır. 
Biz o kadar beklemiyeceğiz, tahmin ediyorum 
ki, 1953 yazında bu kanunu kül halinde getir
miş olacağız. Bu kanunun geç kalması ihtimali 
karşısında, demin yapmış olduğum mâruzât gir 
bi, eğer yüksek Meclis acele kaldırılması esası
nı kabul ediyorsa lâyihalar tevdi buyurulur, 
biz kısa bir zamanda Meclise geliriz. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Söz istiyo
rum. 

ALI OCAK (Gazianteb) —• Sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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ALİ OCAK (Gazianteb) — Efendim, Fran

sa'da suçlu ile ailesi de sürülür mü? Bu kanun 
demokratik mi, antidemokratik mi? 

ADALET BAKANİ RÜKNEDDİN NASU-
HİOĞLU (Devamla) — Fransa'da böyle bir in
sanın müstemlekeye sürülmesi . şüphesiz şahsi-
dir. Fakat adam tek başına olmazsa, yani evli 
ise şüphesiz ona tebaan ailesinin de beraber gi
deceği tabiîdir, fakat şüphesiz ceza şahsidir. 

Kanunun demokratik mi yoksa antidemok
ratik mi olduğu meselesine gel ineci bunu arz-
etmiştim, zatiâliniz dikkat etmem işssiniz. Ben 
dedim ki; bu kanunu ceza hukuku bakımından 
tetkik etmekten ziyade; (belki )m kanunun ceza 
hukuku bakımından müdafaası güçtür) -inziba
ti ve tedbiri mahiyeti üzerinde durmak lâzımdır. 
Mevzuu, cezai görmekten ziyade, cemiyet ve 
fertler bakımından tetkik etmek lâzımdır. 

EKREM CENANI (Gazianteb) — Bâzı kim
seleri kaatil olmaktan vikaye için kanun ted
vin olunuyor. Küçük çocuklar ve- kadınların 
kan gütmede hiçbir tesirleri olmadığına göre 
onlar da bu kanuna tâbi tutuluyor, buna ne 
buyurulur? 

ADALET BAKANI RÜKNEDDİN NASU-
HİOÖLU (Devamla) •—• Şüphesiz kadınlar ve 
çocukların buna tâbi tutulması meselesi üzerin
de dikkatle durmak lâzımdır. Onun için Goloğ-

*lu arkadaşımız teklifinde, nakledilenlere, gittik
leri yerlerde arazi verilmesi hakkında hüküm
ler koyuyor. Bu itibarla biz kanunu böyle oldu
ğu gibi alâhalihi kaldırmayı mütalâa etmedik. 
Bu kanunu geri isterken iki sebeple müddet ta* 
lep ettik. Bu sebeplerden birisi, eğer Umumi Ce
za Kanununu bekliyebilirseniz buna ait hüküm
leri de ihtiva edecek .olan o kanunu bir sene zar
fında getirmeyi düşünüyoruz, eğer müstaceldi 
istiyorsanız ona göre acele bir kanunla gelelim 
dedik, mesele budur. 

Başkan — Mazhar Bey de bir sual soracak
lar. 

MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Efendim, ce
miyette suç işleme temayülü iktisadi ve içtimai 
vaziyetin inkişafı ile makûsen mütenasip olarak 
azaldığına göre Türk milletinin 1946 yılından 
beri iktisadi ve içtimai vaziyetinde hiçbir inki
şaf olmamış mıdır? 

Kanun tatbik edildiği yerlerden misal verdi
niz, tatbik edilmediği yerlerden de misal vere-
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mez misiniz? Oralarda ne gibi bir vaziyet var
dır?. 

RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU — Zatiâlini-
zin iktisadi şartlardan ve cemiyet hayatımızın 
tandanslarmdan bahsederek akademik bir sual 
soracağınızı bilseydim ona göre malûmat toplar 
ve şimdi arzı cevap ederdim. Vermiş olduğum 
malûmat İG mmtaka hakkındadır. Eğer Yüksek 
Meclis müsamaha buyurursa başka bir birleşim
de umum Türkiye'de işlenen cinayetler hakkın
da malûmat verebilirim. 

BAŞKAN — Efendim kanun teklifi üzerinde 
söz alan arkadaşlar şunlardır: 

Mithat San, Kemal Balta, İzzet Akçal, Rifât 
Sivişoğlu, Tevfik İleri, Cevat Ülkü, Ahmet Ke
mal Varınca. 

Bu birleşim içinde söz alanlar ise; Cevdet 
Soydan, Celâl Yardımcı. 
. Söz sırası Mithat Sanandır. 

MİTHAT SAN (Bursa) — Muhterem arka
daşlar kan gütme dolayısiyle adam öldürenler 
hakkında tatbik edilen 3236 sayılı Kanunun 
kaldırılmasına dair Diyarbakır Milletvekili Mus
tafa Ekinci'nin vermiş olduğu kanun teklifi 
üzerinde Meclis büyük bir hassasiyetle durmuş
tur. Arkadaşlar kanunun lehinde ve aleyhinde 
birçok fikirler serdetmiştir. Ben bunun üzerin
de hukuki bakımdan sureti katiyede durmıyaca-
ğım. Yalnız kan gütmenin cari olduğu bir mem
leketin evlâdı sıfatiyle bunun hangi ruh haleti 
altında, nasıl işlendiğini.gücümün yettiği kadar 
bir tablo gibi. çizmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin öyle 
mıntakaları vardır ki, kan gütme hâdisesi esas
lı bir mezhep haline gelmiştir, öldürülenin kan
lı gömleği, sandıkta saklanır. Mübarek günler
de, bayram günlerinde bütün ailenin huzurunda, 
beş yaşındaki çocuklar dâhil olmak üzere, her
kese gösterilir, ve şu sözler söylenir (Misal ver 
sesleri) ve denir ki; falan adam senin babanı 
öldürdü onun intikamını almak senin için bir 
namus borcudur. Muhterem arkadaşlar işin en 
feci tarafı şudur, bir adamın diğer bir aileden 
birisini öldürdüğünü farzediniz öldürülen aile-, 
den bir çocuk, öldüreni hiç tanımadığı, hattâ öl
dürenin dahi olmasına lüzum olmadan o aileden 
diğer birisini öldürmekle mükelleftir. Muhterem 
arkadaşlarımızdan birçokları bu kanunun mü
tekâmil bir kanun olmadığını söylediler, sora
rım o arkadaşlara, acaba kan gütme mütekâmil 
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bir şey mdir î Benim şahsi kanaatim, bu kanu
nun yerini dolduran tedbirler alınmadan kal
dırılması doğru değildir. Maalesef elimde, ista
tistik yok, fakat kan gütme kanunu çıkıncaya ka
dar cezai ehliyeti haiz olmıyan 8, 9, 10 yaşındaki 
çocuklar tarafından işlenen cinayetlerin mikta
rı ile bu kanunun tatbik edilmesinden sonra 
yine aynı yaştaki insanlar tarafından işlenen ei-, 
nayet miktarı arasında bir azalma vardır. Fakat, 
arzettiğim gibi istitistikî rakamları verecek va
ziyette değilim. Dğer taraftan bu kanunun, teş
mili Vekiller Heyetine bırakılmıştır. Şayet 
Meclis Heyeti Vekileye salâhiyet verirse, bunun 
tatbiki meselâ 3 ay kaldırılırsa ve. neticeyi de 
öylece gürürsek isabetli bir karar vermiş olu-
ruuz. Yüksek Heyetinizden Bu kanunun yeri dol
durulmadan kaldırılmam asını rica ediyorum. 
Yoksa bunun açacağı rahneler çok büyük olur. 

BAŞKAN — Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Bendeniz bu. kan 

gütme meselesinde bundan 7 - 8 ay evvel, yine 
bir, arkadaşımızın getirmiş olduğu kanun müna
sebetiyle; maruzatta bulunmuştum. 

Şimdi, bu kürsüye çıkan birçok arkadaşla
rın konuşmalarını dinledik. Bunlar arasında en 
değerli hukukçu arkadaşlarımızdan Plâmid Şev
ket Tnce^ Atlantik Paktına girdik, bu tip ka
nunların memleketimizde bulunması bizim için 
bir noksanlıktır, dediler. Atlantik paktının ku
rucusu ve en başta gelen mürevvici Amerika'nın 
dahi Şimalinde ve Cenobunda ayrı ayrı kanunlar 
tatbik edilir, mm takasına göre kanun. ' yapılır. 
Binaenaleyh bu, bizim için. bir noksanlık' değl-
dir. Nihayet memleketimizin, muayyen bölgele
rinde , vilâyetlerinde tatbik edilmektedir. (Ha
fif gürültüler) tstirham ederim, dinleyiniz; ka
rar sizindir. 

Bendeniz gittim, Adalet Bakanlığında bu işi 
tetkik ettim. Bu kanunun tatbik edilmekte bulun
duğu 17 senede 111kişi kan gütmeden ölmüş-. 
tür. Bu vakalar da Diyarbakır'da 7 ve en çok 
Mardin'de olmuştur. Binaenaleyh öyle dehşet, ve
rici bir vaziyet yaktnr. Arkadaşlar 11 vilâyette 
tatbik ediliyor. Daireyi intihabiyemden 2 mil
letvekili arkadaşım kaldırılması lehinde konuş
tular ben aleyhinde konuşacağım. Bu kanun 
çıkmadan bâzı köylerimizin halkı evlerinden 
dışarı çıkamaz hale gelmişlerdi. Gerçi kanun 
istenilen neticeyi vermiyor fakat kaldırdıktan 
sonra bunun yerine bir başkasını koymak lâzıra-
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I dır. (Gürültüler). Müsaade buyurun arkadaşlar 

tabiî bir kanun kalktıktan sonra, yerine birşey 
ikame lâzımdır. (Gürültüler, devam devam ses
leri). Bh\şeyi yüksek müsaadenizle arzedeyim. 
Ben dairei intihabiyemden misal vermekteyim. 
fezelden beri bir kan gütme dâvası bizde vardır. 
Bu kanun çıktıktan sonra biraz azalmıştır. Yük
sek Meclisten istirham, ediyorum eğer bu kanu
nu kaldıraoaksak yerine bir başkasını koymak 
mecburiye tindeyiz; Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. Şüphesiz en iyi kararı siz vereceksiniz. 

İZZET AKÇAL (Rize) - - Efendini, benim 
noktai nazarını, yine benim intihap dairemden 
olan Kemal Balta arkadaşımın, noktai nazarına 
tamamen aykırıdır. Bizim iddiamız şudur; .bu 
kanun suç işliyen veya işlemeye azmettiren veya 
tahrikte' bulunan şahısları cezalandıran bir ka
nun değildir. 

Sayın Adalet Bakanının burada sarih olarak 
ifade ettiği gibi, mâni tedbir ittihazı bakımın
dan sevkedilen ve yürürlükte olan bir kanun
dur, suçsuz şahsa ceza veren hükümleri ihtiva 
etmektedir. Suçsuz olan bir şahsa ceza vermeli 
mi, vermemeli mi? Tetkik konusu bu olmalıdır. 
ukubatta niyabet caiz değildir. Suç işlemiyen 
bir vatandaşa ceza tertip etim ek için hiçbir se
bep ve hiçbir bahane asla ileri sürülemez. Bu 
kanun bütün hututu ile üzerindo konuşulan an
tidemokratik kanunlar cümlesinden birisidir. 
Siyasi hakları âmme haklarını, insan haklarını 
lüzumsuz yere tahdit eden veya kaldıran hü
kümleri ihtiva eden kanunlar, anti demokratik 
kanunlardır, Bunu böylece çerçeveledikten sonra 
bu kanunun' maddeleri üzerinde bir lahza durul
ması lâzımdır. , . . . ' • 

Vatandaşlara Anayasa ile temin olunan hu-
loıkun, filân şahsın akrabasıdır diye muayyen, 
şahıslardan nczedilmesini sağlıyan kanunun Ana
yasaya uygunluğu, iddia edilemez. Anayasanın 69 
ncu maddesi şu hükmü taşımaktadır. 

«Türkler kanun karşısında eşittirler ve ay-
riliksiz kanuna uymak ödevindedirler. Her türlü 

grup, sınıf,, aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırmıştır 
ve yasaktır.» 

Madde 70. —-. Kişi dokunulmazlığı vicdan, 
I söz, yayın, yolculuk, bağıt vef saire...» saydıktan 
! sonra «malını ve hakkını kullanma, toplanma, 

ilâh...» devam ediyor. «Türklerin tabiî hakkıdır». 
I Bîr suç işlememiş olan vatandaşı toplu olarak, 
ı aile olarak bir yerden bir yere nakletmek ve tek-
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rar'Oraya her hangi bir suretle gitmesini önlemek 
onun .Anayasaya-- göre işletmeye sahip olduğu malı
na tasarruf hakkını onun elinden almaktan başka 
bir mâna taşımaz ve başka suretle ifade edilemez. 

Bu itibarla Anayasa hükümlerine bu kanun 
tamamiylc muhaliftir. Bu kanun Adalet Baka
nının izah ettiği gibi, tatbikatta faydalı olmamış
tır. Verdikleri rakamlara ilâve edecek rakam
larımız elimizde bulunmaktadır. Adalet Bakanı, 
muayyen bir dairei kazaiyede 1933 senesinde iş
lenmiş olan adam öldürme suçlariyle 1951 sene
sinde işlenmiş olan adam öldürme suçlarını mu
kayese ediyorlar. Esasen Sayın Bakanın düşün
mesi lâzımdır ki; o zamanlar, yani bü kanunun 
neşri tarihinde ve on,a takaddüm eden zamanlar
da ağır ceza dairelerinin kaza hudutları çok ge
nişti, Ondan sonra biz ağır cezaları kazalarda 
dahi. kurduk. Rakamları bu yönden değil, benim 
vereceğim toplu-rakamlar çerçevesinden tetkik 
ederlerse daha sahih neticeler elde edilmesi müm
kün olur. 1935 ele adam öldürme suçları Türkiye 
hudutları içinde; kasıt ve taammüden dâhildir; 
3 806 dır. 

-1936 senesinde 2936 ve.nihayet 1950 sene
sinde 3970; 1951 senesinde 4196 dır. Yani 1935 
'senesinde. 3806 iken, 1951 senesinde 4196. ya" 
yükselmiştir. 

'•'.' 1935 te adanı öldürme teşebbüsü suçları 957 
iken, 1949 senesinde bu, İ567 ye yükselmiştir. 

Şu halde bu rakamlar bize gösteriyor ki, bu 
Imnun adam öldürme suçlarının azal'masmı bize 
temin 'edememiştir. 'Bugünkü vesaiti nakliye
nin, sürati karşısında ve bugünkü seyahat ko
laylığı karşısında asla bu-kanun mâni bir ted
bir ittihazı kifayetini haiz bulunmamaktadır. 

Sonra arkadaşlar, bu kanunun tehlikeli mad
desi beşinci maddesidir. Kanunun beşinci mad
desi, kasten adanı öldüren şahısların akraba
sından birisini Öldüreceğine dair emare bulu
nan şahsın da o mintakadan 500 'kilometre 
uzak bir mahalle sürüleceğini âmirdir. Bu, şu 
demektir : Ahmet; Mehmet'in akrabasından hi-
risini öldürmüştür, bundan dolayı mahkûm ol
muştur. Mehmet'in akrabası ondan öç alabilir. 
İki "kişi çıkacak, diyecek ki, bizim akrabamız
dan bir adamı öldürmek >çin falan yerde şöy-: 
1c bir söz -'sarf etmiştir. Mahiyeti itibariyle ba-' 
«it ve -âdi bir tehdit suçunu dahi teşkil etme-' 
diği halde bu vatandaşı 500 kilometre uzağa 
mirmek imkânını, bu madde vermektedir. 
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I «Emare» tâbirini kanun kujlan'mıştir. Bu

nun ne 'kadar korkunç bir kelime buruııduğü-
nu ve nasıl bir hukuki ıstılah olduğunu adli
yeci arkadaşlar takdir ederler. Bu kelime Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda da bu şekil
de kullanıldığı için % 60 nispetinde hukuku 
âmme dâvalarının açılmasına mahal olmadığı
na karar veren müddeiumumilerden • bu kelime 
dolayısiyle tasarruf yapamamaları sebebiyle 
% 40 nispetinde açtıkları dâvalardan % 25 be-
raet karariyle karşılaşmaktadırlar. * ^ 

İntihap daireısi arkadaşım Kemal Balta Ri
ze ve Pazar aruntakasımda bu kanunun tatbik 
edildiğini ileri sürmekte ve bugün için bizim 
mınıtakada, benim dalirei inti'habiyem içinde bu
nu kaldırmanın yerinde bir hareket olmıyacağı-
nı katî olarak söylemektedir. 

Arkadaşlar, dairei intiihabiyemi tetkik ettim. 
Pazar Kazasında bu kanuna göre hakkında taki
bat yapılmış tek bir fert yoktur. Adalet Baka
nının elinde istatistikler vardır, onları verebi
lir. Yalnız H'opa Kazası, Rize dairei kazaiyesi 
dâhilinde bulunduğu sıralarda, bu kazalarda bir 
aileden dört suçsuz vatandaş - ki bunlar İstan
bul'da hâlâ sürünmektedir, çocuklaryile birlik
te - nakledilmiştir. Bir tedbir mahiyetinde oklu
ğu için Af Kanunundan da istifade edememiş-, 
lerdir. Sayın Adalet Bakanının verdiği rakam-

Marda, bilhassa işaret etmek isterim, Bolu Ka
zasında, dairei intih'abiye daralmamlş ve •geniş-
lememiştir. 1935 senesinde 22 adam öldürme su
çu işlenmiştir. Bu vilâyette 1936 senesinde 71 
suç işlenmiştir. Görülüyor ki, suç işleme azal
mamıştır, artmıştır. 

Adan'a, Seyhan dairei kazaiyesi bölünmüş
tür. 1935 yılında Cebelibereket'te ağır ceza teş
kilâtı vardı. Yalnız, Adana'da 1935 senesinde 
20 kişi öldürülmüş, 1951 de, aldığım istatistiğe 
göre, adanı öldürme suçu 107 ye çıkmıştır. 

İSayııi" Adalet Bakanı 1885 Fransız Ceza Ka
nununda kan gütme suretiyle adam öldürme hak
kındaki kanunun hükümlerine müşabih tedbirler 
bulunduğundan bahsettiler. Kendilerine söyliyc-
bilirim ki böyle antidemokratik, bir hükmü, 1885 
Fransız Ceza Kanunu taşımamaktadır. Ancak 
nlükerrirler hakkında icabeden tedbirlerin alın
masına dair hükümler vardır. Fakat suç işlemi-
yen bir şahıs hiçbir zaman Fransa'da Fransız 
ana kanunlarına göre ceza görmemiştir. Brezil-

[ ya Kanununda da mâni tedbirler, bizde olduğu 
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gibi suç işlemiyeıılere ait değildir. İtalya Kanu
nunun 233 ncü maddesinde, böyle suç işlememiş 
vatandaşlar hakkında büküm yoktur, suçsuzlara 
ceza verilmemiştir. İsviçre, İngiltere Ceza ka-
nunlaıüyle biraz "uğraşmış arkadaşlar bilirler ki; 
bu kanunlarda suçlu olınıyan şahsa suç veren hü
küm bulamazlar. Bir hukukçu arkadaş 'böyle ıbir 
hüküm aramak isterse bu milletlerin kanuriları-
ua müracaat etmez. Kanunu kaldırırsak yerine 
]îoyacak tedbir rbulabilecök miyiz, bulamıyacak 
mıyız? İtiraf etmelidir M, bu meseledir. Nasıl 
kaşılılr bulabiliriz? Suç işlemiyen şaJhsa ceza ve
rilmesini tazammun eden bir kanunu kaldırıyo
ruz. O takdirde ne olur? Suîç işlemiyen şahıs ce
za gfirmiyecektir. Kan gütme saifci ile suç işli-
yen şahıslar için bugünkü mevzuata göre bir 
tedbir almak imkânı Var mıdır? Vardır. Göçen" 
konuşmamda da mevzuubahis ettiğim gibi, Türk 
Ceza Kanununun 13 ncü'maddesi hükmü, tat
bikat bakımından, Adalet Bakanına tam ve kâ
mil salâhiyet vermektedir. Bu kabil suçluları 
Adalet Bakanlığı isterse yapacağı bir talimat
name ile ve hattâ vereceği bir emirle, iş esası 
üzerine kurulmuş olan cezaevlerine almaz. Çün
kü bu cezaevlerine gönderilenlerin cezaları 
yarıdan biraz fazlaya kadar düşmektedir. Mese-

> lâ 18 seneye mahkûm olan bir şahıs; 9 sene 6 
ay gibi bir zamanda tahliye edilmek imkânını 
• bulabilir. Adalet Bakanlığı yapacağı bir tali
matname ile bunları iş esası üzerine kurul
muş bulunan cezaevlerine almıyorum der. Ted
bir bu' 

Sayın Bakan, ceza kanunun bünyesi içinde 
bir tedbir almaktan bahis buyurdular. Bence 
Ceza Kanununu bugünkü 13 ncü maddesi kar
şısında başka tedbir almıya lüzum yoktur. Ce
zayı fazlalaştırmak mı, idam hükmünü koymak 
mı istiyorlar? İdam hükmü esasen Türk Ceza 
Kanununda vardır. Kan gütme suretiyle işle
nen suçlar , taammüden işlenmektedir. Bunun 
cezası 12, 15, 23 sene değildir, idamdır. Adalet 

-Bakanı, Ceza Kanununu revizyona tâbi tuta
caklarını beyan buyuruyorlar, tamamen haklı
dırlar. Fakat Ceza Kanununun revizyonu en 
az iki, senede yapılır, daha evvel bu revizyo
nu yapmıya ilmen, hukukan ve realite bakı
mından imkân yoktur. (Onuncu devreye sesleri) 
Ceza Kanununun, en ziyade tatbikatın ihtiyaç 
gösterdiği maddelerinin tadiline ait hükümle
ri üzerinde uzun müddet çalışmak suretiyle 
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I Büyük Meclise getirmiş bulunmaktayız.' Adalet 

Komisyonunda tetkik edildi. Zannediyorum ki, 
ikinci tetkiklerini de önümüzdeki hafta içinde 

' yapacaklar ve yüksek heyete tatilden evvel in
tikal etmiş'bulunacaktır. 

Fakat bu tekliflerde dahi, biz kan gütme 
suretiyle adam öldürme suçlarından dolayi alı- . 
nacak başka bir tedbir bulunmadığını nazarı iti" 
bara alarak Ceza Kanununun tadiline ait hü
kümler çerçevesi içinde bu vaziyeti mütalâa 
etmiş değiliz. Kanaatimizce kaldırılması iste
nen bu kanunu revizyona tâbi tutmaya lüzum 
yoktur. Çünkü kanun tamamiyle anti demok
ratik bir kanundur. Suç işlemiyen bir şahsa ce
za vermektedir, bu kanunun kaldırılması lâ
zımdır. Hukuki kanaatimiz budur/ Tarihi ad
la bu kanunu terketmekliğimiz icabeder muta-
lâasmdayım. Sön sözüm budur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI RÜKNBDDİN NAŞU-

HİOĞLU (Edirne) — Muhterem arkadaşlar, 
İzzet Akçal arkadaşımız işi biraz his meselesi 
olarak ele aldılar. Halbuki bu mevzu hiç de 
hisle ele alınacak bir mevzu değildir. Tama
men dikkatli bir düşünüşle ele alınacak bir 
mevzudur. 

İddialı olarak konuşmıyacağım, Yüksek 
Meclis nasıl arzu ederse öyle yapar. İsterse .şu' 
dakikada bu kanunu ref'eder ve kitaplardan 
siler, yahut deminki mâruzâtımı kabul eder, 
bir daha bu kanun boşluklarını dolduracak, tec- ; 
hiz edecek mevzuatı vüeude getirmek için isti
mal eder. 

Bir nokta arzedeceğim: bir adalet müfettişi 
bendenize dedi ki: İmralı Ceza evinde müdde
tini bitiren bir cezalı, müdüre gelerek, beni 
bırakmayın, İstanbul'a . göndermeyin, çünkü 
haber aldım, gidecek olursam kan gütme hase
biyle beni vuracaklardır, beni bırakmayınız'de
miştir. 

Bu adam başka bir vasıta ile bir semte çı-, 
karıİmıştiT. 

Şimdi, soruyorum, deminki mâruzâtımda ra
kamları arzederken rakamların gayet sarih bir 
netice vermediğini söylemiştim. Dedim ki, ra
kamlarımız belki tamamen mukni olmıyabilir, 
Çünkü işi tamamen bendesi bir şekilde mütena
zır olarak ölçmek kabil değildir. Yalnız İzzet 

I Akçal arkadaşımıza soruyorum; Bu kanunun 
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nievcuclıyetİ ile bugünkü durum değişir ve bu I 
kanun kalktıktan sonra kısa bir zaman zarfın
da ,birçok katili erle •• karşılaşırsak 'acaba Sayın 
İzzet Akçal'ın vicdanı müteessir ve müeezzi I 
olmaz mı? Katiller olur demiyorum,; belki ola
bilir, diyorum. Çünkü bu kanunun tatbikmdan 
başka tutulmuş bir vaziyet vardır. Bununla 
beraber böyle bütt. vaziyet olnıadığıınia kaiani bu
lunursanız ve bir endişe hissetmezseniz karar 
sizindir. Yalnız benim arzım bu kamunu kaldı
rırken cjiğer , deyletlerdeki emsaline bakarak 
onlarla hemahenk olacak ve endişemizi izale 
edecek bir hükmü koyacak tesisin bulunması
dır. Buyurdular ki; iş esasına müstenit ceza 
evlerjne sevketmeyin mesele olup biter. Mesele 
olup bitmez, onu yeni talimatnamemize koy
duk, fakat bu kâfi değildir, bugün bir cinaye
tin failine mensup olanlara yer değiştiriyoruz. 
Orada kalırlarsa ölmek tehlikesine mâruz ka
lıyorlar. Bir insanı doğduğu yerden alıp beş 
yüz kilometre uzağa götürmek iyi birşey de
ğildir. Ama bir hayatı ve- hayatları kurtarmak 
lâzımdır. Bir ailenin bütün fertleri kalmaym-
caya kadar mütekabil kan gütme hislerini sil
mek meselesi mevzuubahistir. 

Esasen infaz hakkında bir kanun hazırlıyo
ruz, o kanun da yine bu mevzuu aşağı yukarı 
bünyesine alacaktır. Netice itibariyle işi tama
men objektif bakımdan mütalâa etmeli, bu ka
nunun kalkmasiyle hâsıl olacak boşlukları dol
duracak hükümleri koymalı ve bütün medeni 
memleketlerde alınmış olan tedbirlere uygun 
olarak, tedbirler almalıdır. Ondan sonra bu ka
mın "kaldiî'iİmalidir. Yoksa bu kanun aynen kal
sın, veya şiddetli hükümleri kalsın diye bir şey 
arzetmedim. Mütalâa olarak, bu kanun kaldırıl
makla beraber, bundan doğacak zararları da te
emmül etmeli ve buna ait esasları bulmalıdır di
ye ârzetmiştim. Bu görüşümü tekrar yüksek he- • 
yetinize arzediyorum. Bütün bu mütalâaya rağ
men memleketin mukadderatına hâkim Olan 
B. M. Meclisi nasıl arzu ederse hiç şüphesiz öy
le yapılacaktır. Takdir sizlerindir. 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliği teklif 
edilmektedir. Yalnız, Bakandan, sonra, İçtüzük 
gereğince, bir arkadaşımıza söz vereceğim. On
dan sonra önergeyi okutacağım. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Kifayet, aley-
hinde söz istedim. * | 
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I BAŞKAN — Rifat Sivişoğlu. (Yok sesleri) 

Tevfik İleri (Bakan sesleri) 
Bakan olarak konuşmuyor. '.;:•.-
TEVFİK İLERİ (Samsun) — Şahsım adına 

konuşacağım. c; -
Aziz arkadaşlar, görüyorum ki, kanunun 

kalkması lehinde bir hava var. Ama ben vicda
nımın sesine uyarak doğru bildiğim ve memle
ket için hayırlı bulduğum bir hususu Yüksek 
Meclis önünde açıklamak mecburiyetini hisset
tim. 

Bir sene evvel huzurunuza gelen böyle bir 
kanun teklifi reddedilmiştir. Bence bu bir sene 
içinde değişen hiçbir şey yok. Hattâ Adalet Ko
misyonu da aynı karardadır. Hattâ bu fikri o 
zaman müdafaa eden Cevdet Soydan ve İzzet 
Akçal arkadaşlarımız da aynı kanaattedirler. 

CEVDET SOYDAN (Ankasa) — Zatiâliriiz 
de öyle.. 

TEVFİK İLERİ (Devamla) — Ben de aynı 
kanaatteyim. Umuyorum ki Yüksek Meclis de 
eski kanaatinde kal ıp , bu kanun teklifini de 
reddedecektir. 

Huzurunuzda antidemokratik bir kanunun 
savunmasını yapacak değilim. Bu kamur antide
mokratiktir. Böyle telâkki edilebilir. Kalkması 
icabedebilir. Bir şartla : Memleket realitesine 
uygun, daha âdil bir kanunun ikame edilmesi 
şartiyle. Çünki kan gütme bu memlekette ıstı
rap verici bir vakıa olarak mevcuttur. Ve bu
nunla mücadele için de bir kanuna ihtiyaç var
dır. Ama bu kanun kalkar, yerine başka bir ka
nun konar. 

Kanunun kalkmasını teklif eden arkadaşlar 
bunun antidemokratik olduğunu iddia ederler
ken bu teklifleriyle beraber her hangi bir tek
lif getirebilirlerdi. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Hükümet 
geçen seno vadetti, getirmedi. ' 

TEVFİK İLERİ (Devamla) — Ama Hükü
met, Adalet Bakanının ağzı ile Ceza Kanunu ta
dilâtı içinde bunun derpiş edileceğini söylemiş
tir. Bu meselenin; bu kadar sene mevcut olan 
bu kanunun memlekette bir rahne açmaması ba
kımından bendeniz bir tadil ve ikame ile halle
dilmesinin doğru olacağına kaniim. Bütün ar
kadaşlarım, bizzat İzzet Akçal arkadaşımın üze
rinde durduğu nokta şudur : Ceza suçluya veri
lir. Bunun aksini kim iddia edebilir? 

I Kan gütme hâdisesinin faili olan kaatilİU, 
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bizzat, yalnız kendisimi suçludur? Bu mesele üze
rinde düşünmenizi istirham ederim. 

,, Arkadaşlar; bir insan kendisini kazadan ko
rumak için bir takım imkânlara mâliktir ve ira
desini bu imkânları kullanmak için istimal ede
bilir. Caddenin ortasından gitmez.de kaldırım-
clan gider, trotuardan gider. Ama gözünüzü, 
kulağınızı açmanıza rağmen bazan kaza gelip sizi 
bulur. Bir liyakatsiz, serhoş- şöförgelir trotuara 
çıkar, sizi ezer. sBu, kazadır. Kan gütme meselesi 
böyledir arkadaşlar. Bir gün, Allah korusun, bin 
defa korusun İzzet Akçal arkadaşımız Cumhuri
yet Savcısı olarak Bursa'da makamında oturur
ken birisi bir iş zımnında karşısına bir istida ile 
gelebilir. Ne îzzet Akçal onu ne de o İzzet Ak
çal 'ı tanımam aktadır fakat" muhavere esnasında 
bir. anda 'izzet Akçal'ı yere serebilir. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Bu misale 
göre kanunun faydasını izah. ediniz. 

B AŞK AN —• Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
TEVFİK İLERİ (Devamla) — Mutlaka bir 

şey kazanmak için kon/uşmıyorum, inandığım bir 
şeyr arzetmekle mükellefim. 

Bu adam İzzet Akçal'ı niçin öldürdü? Arka
daşlar, bir insan kendi hayatını korumak için 
tedbir "alabilir karşınızdakini tahrik etmezsiniz, 
ona ağır söz söylemezsiniz, onun namus telâkkisi
ne hürmet'edersiniz, onun, mukaddes tanıdığı şey
lere hürmet edersiniz ve böylece bilirsiniz ki, bu 
hürmet havası içinde o size mukabele etmez. Fa
kat adamın dediği gibi ben rüyanıza girmivece
ğimi ne bileyim? Bundan. 50 sene evvel sizin sülâ
leden' filân, onun sülâlesinden filânı öldürmüş. 
Günün birinde tanımadığınız bir' adamın, hiç 
günahınız yokken husumetine mâruzsunuz. Sizi 
vuruyor, Suçluyu siz bulun, Noktai nazarım şu
dur; ceza suçluya'verilir, suçlu bizatihi katil de
ğildir. Suçlu bu' katili bu işe teşvik eden ailedir. 
(Gürültüler). 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Karakuşi 
bir hüküm olur. .. 

TEVFİK İLERİ (Devamla),— Niçin aileye 
suçlu eliyoruz? O aileye suçlu, dem em em iz için bu 
katlin sebebini, bulmak, lâzım dır. Niçin öldürü
yor? Dünyanın en günahsız adamını cadde orta
sında niçin öldürüyor? Bunun sebebi kaatilini baş
ka yerde aramak mecburiyetindeyiz. Kan gütme 
çocuğa ninni olarak söylenir. Çok zaman kaatil 
aile efradı' arasından kur'a ile seçilir. 
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I CEVDET SOYDAN -• (Ankara) — Mİsaİ^fc 

rin, edebiyat yapmayın. 
ı TEVFİK İLERİ (Devama) — Bir noktaya, 

daha temas edeyim: 
Beyefendi; niçin edebiyattır buyuruyorsunuz? 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Edebiyat 

ya. Kur 'a ile kaatil seçilir diyorsunuz. Böyle şey .< 
olur mu? (Gürültüler, bırak konuşsun, sen de çık 
fikrini ve bildiğini söyle sesleri). 

BAŞKAN — Cevdet Bey lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

TEVFİK İLERİ (Devamla)— Bir de şu ka
naatimi ifade edeyim. Bu kamın sadece bir tedip 
kanunu olarak da mevcut değildir. Bu, aynı za
manda bir vikaye kanunudur. Çünkü bu kanun. 
suçlu ister şahıs, ister aile olsun; onun cezalan
dırılması için değildir, öyle aileler vardır İri, 
memleketinde sokağa çıkamaz bir vaziyete düş
müştür. 

Efendim; vasıtalar bol, yollar güzel, gider 
orada ..da-öldürür deniyor bu da doğru değildir. 
Göz görmeyince unutabilir, kini küllonebîlir. 
Fakat yolun ortasında hasım aile efradına rast
ladığı zaman fevri bir hareketle cinayetini işliye-
bilir. Binaenaleyh yeni bir madde ikin a." edilme
den bu kanunun kalkmasa bu kanunun tatbik 
edildiği yerler için bir-rahne,olacaktır* ve zarar 
verecektir. Kabul edilmemesini rica ederim. 

BAŞKAN — Kifayet hakkında bir önerge 
-vardır,' okutuyorum. • , 

Yüksek Başkanlığa • . 
Bir kaç celsedir devanı eden Kan gütme Ka

nununun kaldırılmasına, dair kanun müzakere
si kâfi görülerek Adalet Komisyonu raporunun 
reye konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Gazianteb Tokad = Maraş; 
S. Kuranel S. Atanç M. özsoy 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz Celâl 
Yardımcınındır. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, hatırlarsınız,' Divanınıza- ay
rılmadan evvel huzurunuza geldiğim zaman kifa
yeti müzakere takrirleri sebebile, kifayeti müza
kere takririnin aleyhinde derim M deyin bir şey-

! 1er anlatırdık. Fakat şimdi vaziyet güçleşti, yu-
j kardaki vazifeyi; düşünerek- maalesef, ikfayeti 
ı müzakere aleyhinde derim, ki; Arkasını, diyemiye-

ecğmı. (Gülüşmeler); • ., :. 
I Yalnız arkadaşlar; kifayet aleyhinde şunu 
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»söylerim bu movzudafyi' kifayeti kabul buy imli a-
ymız. 

Buraya- ilri muhterem «arkadaş teşrif ettiler. 
Birisi Adalet Bakanı;; olarak > geldi, meseleki ve 
mesuliyeti ile ilgili Resele-üzerinde konuştu, fa
kat maatteessüf hukukun,, hürriyetin,' adaletin, 
icapların taşını gediğ|ne koyamadı. 

İkinci arkadaşımız teşrif: ettiler,, Sayın Millî 
Eğitim Bakanı, şahsı-adına konuştular, vicdan 
meselesini' ortaya koydular. . 

Arkadaşlarım^ bugün bu kanun kalkmalı mı
dır, kallauaırçair':mıdır? Bumu lâyıkiyle inceiiye-
bilmek içi m müeyy idarin, ceza. müeyyidesinin ta
rihini bilmek lâzımdır, 

Ceza müeyyidesinin bugüne kadar ne iş yap
tığını vo neticelerini bilmek dayımdır. 

Arkadaşlar; bu hâdiseyi lâyıkiylo anlıyabümek 
için ;arpa ;boyu^kadar tecrübeli hukukçuların lüt
fen dinlemesi lâzımdır. 

Bu sebepledir ki, ancak lnılrak hürriyeti, fi
kir düellosu • sonunda bu kifayet netice verir. 
Onun için lütfen kifayet takririni ret buyurun, 
bütün bu hâdiseleri tamamen bilmek imkânı hâ
sıl olsun. Çünkü bu kanunun, hukuk külliyeli 
içinde kalması, bu memlekete eza, hürriyet, için 
de bir zencir olacaktır. (Alkışlar)., 
•••..•••BAŞKAN.— Efendim, müzakerenin kifayeti 
takriri okundu, şimdi oyunuza arzediyorunı. 
Kabul, edener... Efendim,, adcd, itibariyle.ihtilâfa 
düşüldü. Soldaki kâtip* arkadaş başka bir ra
kam., soldaki başka bir rakam söyledi; ben de 
başka, bir rakam saydım ..Lütfen ayağa kalkma
nızı rica ederim. . -. -

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) *— Kaimi efmi-
y eni eri r-eye koymadınız., 

BAŞKAN— Müsaade, buyurun efendim, mü
zakerenin kifayetinijkîibıü edenler, lütfen ayağa 
ka İksınl ar,,. Kabul, etmiy eni er lütfen a ya ğn k a 1 k -
smlar... Müzakerenin r kifayeti kabul edilmiştir 
efendim. 

Gelen takrirleri okutuyorum. 

Yüksek-Başkanlığa 
Zaruret ve ihtiyâçların doğurduğu böyle bir 

kanunun kaldırılmasına dair olan kanım teklifi 
, geçen «ene YüksekiMeelis tarafpıdan iltifat gör
memişle reddedilmişti: Aradan geçen bir sene 
zarfında,1 Yüksek Meclisi :eski görüş ve kanaatini 
değiştirmeye sevkedecek" yeni bir zaruret/ bula
madığından ve ayrıca verdiğimiz kararlarda, Js-
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tikrarı muhafaza bakımınetan İâğvi mutazahi-
min olan kanun teklifinin reddi gerekmektedir, 
oya ansedilmesini rica ederiz. 

Samsun Milletvekili Sür d Milletvekilim, 
Tevfik Beri y . M. Daim Süalp 

B. M, Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İvan gütme sebebiyle tatbik edilen 3236 sayılı 

Kanunun kaldırılması hakkındaki teklifin şif a-
hen sverdiğim. izahat ve esbabı mucibe dolayı-
siyle reddedilmesi hususunun Yüksek Meclisin 
reyine arzedilmesini rica ederim. • 

Bursa Milletvekili 
Mithat San 

B. M. M. Başkanlığına 
Kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme' 

ve buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları 
hakkında tatbik olunacak muameleye dair 3236 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması, hak
kındaki knnun teklifi ile Adalet Komisyonu 
raporunun; 

Mezkûr kanunun tadiline ait tarafımdan 
verilmiş kanun teklifiyle birlikte tetkiki ve bir
likte Yüksek Meclise arzı için komisyona iade
sini arz ve teklif ederim. 

Trabzon Millevekili 
Mahmut Goloğlu 

Sayın Başkanlığa 
Yirminci asır telâkkierine hiç uymıyan Âe an-

ti demokratik olan sözü geçen kanunun ilgası 
icabettiğinde fikirler toplanmıştır. Ancak bu
güne kadar; kısmî bir önleyici tedbir halinde, 
işlemiş olan mekanizmayı ortadan kaldırırken 
yerine hemen kanuni önleyici tedbirleri getir
mek zorunda. oldğuınuzdan en.geç bir ay zar
fında intaç edilmek üzere Adalet Komisyonuna 
iadesinde fayda olduğu ' mülâhazasiyle teklif 
ederim,.. 

E m m i m Milletvekili 
Emrullah Nutku 

BAŞKAN — Dört tane takrir gelmiştir. Bun
lardan ikisi; kan gütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs edenlerin failleri hak
kında'tatbik edilen 3236 sayılı Kanunun,kaldı
rılması hakkındaki teklifin reddi üzerindedir. 
En aykırı ıteklif de bu,-olduğu için; oyunuza nr-
zediyornm. (Gürültüler, olmaz sesleri). . 

ÎZJZET AKÇAL (Rize) •—.Açık oya.arzedil-
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ymfesı ıçlll İ5" imzalı teklifimiz var,.-takdim edi
yoruz. •••••'' " ;.• ' 

BAŞKAN T— 15 imzalı önerge şimdi veril
miştir, okutuyorum : 

?•'•. Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonu raporunun açık oya ar

zını teklif ederiz. 
Bize Gü'müşane 

İzzet Akçal Ahmet Kemal Varınca 
•Rize İçel • .•' . 

Osman Kavrakoğlu Hüseyin Fırat 
îzmir îzmir 

Necdet'înöekara Okunamadı 
İ>mir Samsun 

' Abidin Tekön Naci Berkin an 
îzmir Rize 

Behzat Bilgin Mehmet Fahri Mete 

BAŞKAN — Şimdi görüşmekte bulunduğu
muz kanun teklifi, 3236 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması şeklindedir. İlk defa oku
duğumuz önerge bu teklifin reddi yolundadır. 
Binaenaleyh bu önerge kabul edilmiş olursa 
kanun meriyette kakmış olacak ve kanunun kal
dırılması teklifi reddedilmiş olacaktır. 

•Bu itibarla beyazlar kabul, kırmızılar ret... 
(Neyi sesleri), (Yanlış sesleri). 

'CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — 15 imzalı bir 
takrir verildiğine göre komisyon raporunu 
açık oya koyacaksınız. 

BAŞKAN — Efendim, 15 imzalı takrire bir 
arkadaş iki defa imza etmiştir. Bu itibarla tek
lif İçtüzüğe uygun değildir. Koyamıyoruz. (Ol
maz sesleri). 

îşari oya arzediyorum. 
;Halen jmüzakere ettiğimiz teklif, kan güt

me sebebiyle işlenen suçlara dair 3236 sayılı 
Kanunun kaldırılması yolundadır. Okunan tak
rir ise, bu kanunu kaldırmak yolundaki tekli
fin reddi (mahiyetindedir. Binaenaleyh bu tak
riri reyinize koyuyorum. 

'Bu takriri kabul edenler lütfen işaret ver
sinler... . 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - -
Usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Arkadaşlar, böyle karışık vaziyetlerde tak
rirler reye konmaz. Riyaset mefhumu.reye kor. 
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Biz" mefhum •• üzerinde rey vereceğiz/ Meçlisi 
bir karışıklığa, teşevvüşe sevketmek hata olur. 

Şimdi, takrirlerin hulâsası Adalet Komis
yonu raporunun reddi mahiyetindedir. Adalet 
Komisyonu, raporu da mahiyeti itibariyle ka
nunun kaldırılması yolundadır. Binaenaleyh Ri
yaset kanunun kaldırılması lehinde olanlar di
ye reye kor. Kabul edilmezse kanunun kaldı
rılması: kabul edilmemiş olur. 

(Bu kadar karışık bir şeyde şu takrir İdi, bu 
madde idi; kimsenin aklı ermez. ;•:.,;.: 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Feridun 
Fikri arkadaşımızın teklifi doğru değildir efen
dim. Sebebini arzedeyim. Çünkü burada oya 
konulacak olan takrir, ! Adalet Komisyonunun 
raporunun reddine clair olan takrirdir. E ger SÖy-
ledikl eri gibi reye konulacak olursa kanun kal
kacak veya kalacak şeklindedir ki, bu takdirde 
diğer önergelerin kıymeti kalmaz. Halbuki Ada
let Komisyonu raporunun reddini teklif eden 
takrir kabul edilecek olursa kanun kalır. Ayrıca 
diğer önergeleri oya koymaya lüzum kalmaz. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurur'/. 
MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Arze

deyim, bu önerge kabul edilmezse ondan sonra 
kanunun komisyona iadesi hususundaki önerge
nin oya konması lâzımgelir. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ kanunun kalk
masını istihdaf eden teklifin reddini ist iyon 
önerge reye konacak kabul edilmezse diğer öner
gelere ve kanuna geçilebilir. Kanun teklifinin 
reddi hakkındaki önerge en aykırı olduğu için 
evvelâ onu reye koyacağım. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Reye konmadan 
evvel Usul hakkında maruzatta bulunacağım. 

Efendim, 15 imzalı teklifimiz henüz reye 
vaz'edilmemiştir, Necip Bilge'de imza etmiş ve 
böylece imzalar tekemmül etmiştir. 

CEVDET SOYDAŞ (Ankara) — Ben do iş
tirak ediyorum. 

İZZET AKÇAL (Devamla) — Bu suretle 
nisap hâsıl olmaktadır, teklifimizin reye vaz 'mı 
rica ediyorum. .• 

BAŞKAN —• Takrir geldiği: zaman noksan 
imzalı olduğu için usulen reye koyamıyacağımı-
rÂ. arzettik. O beyanı geri alıp reye koyamayız. 
Şimdi ilk okunan takriri tekrar okutup, reye ar-
zedeceğim. 
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(Samsun Milletvekili Tevfik İleri ve Siird 

Milletvekili Daim Süalp'ın önergesi tekrar o-
kundıt.) 

BAŞKAN — durum anlaşılıyor, 3236 sayılı 
Kanunun kaldırılmaması teklif edilmektedir/ bu 
takriri kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar.. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Takriri; izah etmeniz lâzımdır. 
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BAŞKAN — İzah edilmiştir. Şimdi bu ka

nunun kaldırılmaması hakkında reyinizi aldık, 
kanunun, kaldırılmasını kabul edenler' lütfen aya
ğa kalksınlar. 

3236 sayılı Kanunun meriyette kalması kabul 
edilmiştir efendim. Birleşime 15 dakika ara ve
riyorum. 

Kapanma-saati : 17,00 

»-©-« 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,25 

BAŞKAN — Bâşkanvekili Muhlis Tümay 

KATİPLER: Ömer Mart (Çanakkale), Fünızan Tekil (İstanbul) 

*3«©» 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 

(BAŞKAN — Yeter çokluk vardır, oturumu 
açıyorum. 

Gündeme devam ediyoruz. 

6. — DEMEÇLER 

1. —Kırşehir Milletvekili Osman Bölükba-
şı'iun, Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut" 
un, İstanbul Tekstil Sendikası işçilerinin yap
mak istedikleri mitinge İstanbul Valiliğince izin 
verilmemesi sebebine dair sorusu münasebetiyle 
geçen Birleşimde Başbakan Yardımcısı, tarafın
dan kendisine sataşıldığı iddiasiyle yaptığı sa
vunması ve Hükümetin mukabil cevapları 
(6/652) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bun
dan İM gün evvel şahsıma ve şerefime karşı Baş
bakan Yardımıcısı (tarafından sataşılmıştır. Mü
dafaamı yapmak üzere Tüzüğün 94 nçii maddesi 
mucibince söz istiyorum. 

BA ŞKAN — Arkadaşın talebi İçtüzüğümüze 
uygundur, kendisime söz veriyorum. 

; OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, her türlü particilik mülâhazası 
bir tarafa, şerefli ve haysiyetli insanlar olarak 
bu millete hizmet etmek için buraya geldiğimize 

•göre şahıslarımıza-tevcih edilen her tarize ve hü
cuma karşı aynı hassasiyeti göstermenin hepimiz 
için ahklâki bir b'oı'Ç • olduğunu elbetteki takdir 
edersiniz, .„ : •̂•••i ;•.. . • 

İM gün evvel Başbakan Muarvinfi bu kürsü
de çok ağır i thamlarda b u l u n m u ş t u r ve sözle
r in i beyanının öyle yer ler ine koymuş tur M bu 
sözleri okuyanlar bizi yabancı cereyanlar ın aleti 
zannedebil ir ler . 

Şimdi sözlerini okuyacağım ve bana hak ve
receksiniz : Sayın Başbakan geçenlerde Çanak
kale'de söylediği bir nutukta, hatırımda yanlış 
kalmadıysa «Meclis kürsüsü er meydanıdır, mu
halif orada kbnuşsun» demişlerdi. Er meyda
nında konuşmak için dün gece Gazianteb 'den ha 
reket ettöm ve şimdi karşınızdayım. Er meyda
nında erkekçe güreşeceğim. Yalnız erkeğin bir 
şartı vardır M, o şart da herkese müsavi imkânın 
verilmesidir. Sayın Başbakan da ve arkadaşları 

' da, iöyle tahmin ediyorum ki, bana bu müsavi 
imkânların verilmesi için ellerinden gelen gay
reti esirgemeyeceklerdir. 150 tane hukukçusu 
olan bir Meclise hitap ediyorum. Mukaddes olan 
hakkı müdafaa namına beni serbest konuşmak 
için icabetttiği halde müsamaha dahi etmenizi ri
ca edeceğim. Sonunda hükmü vicdanınızda'verin. 
Onlar da cevaplarını istedikleri gibi versinler, 
ben de onlara tekrar cevap vermek hakkımı mah
fuz tutuyorum,' • '. 
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ğan arkadaşıniız, geçenlerde • bu kürsüde şeref ve 
haysiyetini golgeliyerek bir itham' yapıldığı za
man yüksek Meclisinizin sükûnetle dinlediği 
şu sözleri söylemişti. «Namuslu insaıısân dili
nin1 altında bakla saklama, acık konuş.» Demiş
ti, Ben de şimdi aynı sözleri Hükümet adına 
konuşan Barbakan Muavinine tevcih ediyorum. 
"Ve bir bildiği var da yüksek heyetiniz huzu
runda açıklamazsa kendisini Türk milletine 
müfteri olarak takdim edeceğim. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Esasa girelim. 

• OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sab
rediniz de anlayınız. Bir kere adalet iki tarafı 
dinlemeden hüküm vermemeyi emreder. 150 ta
ne hâkimlikten gelmiş ihsan vat burada. 

Esasa girişeceğiz, müsaade buyurunuz düşü
nünüz ki, Kemal Bey, rencide' edilen sadece 
ufak bir şey değil, bir şeref, bir namustur. 

Hatırlarsınız, bu Meclis böyle hâdiselere ilk 
, defa şahit olmuyor; 1947«de de bu kürsüde ay

nı tonda konuşanlar görülmüştür. Demokrat 
Parti, merhum Mareşali onun yüksek şerefini 
ve itibarını kendi dâvasında kullanmış olan 
Demokrat Parti, onu kendine bayrak yapmıştı. 
Fakat o bayrağı yere düşürmemek için.... ' 

BAŞKAN :—- Mevzuunuza geçin! 
OSMAN BÖLÜKB AŞİ (Devamla) —Mev

zu ile alâkalı, mevzu ile alâkalı müsaacle bu
yurun (Mevzua gelsin sesleri) mevzu ile alâkalı
dır, mevzu ile alâkalı. Dinleyiniz de ondan 
sonra hüküm: verin. (Gürültüler) İstifade et
mişti, gayet tabiî, her insanın şöhretinden isti
fade edilir. Bir ilce başkanının şöhretli olma
sından,- namuslu olmasından istifade edilir de, 
niçin. Mareşalden istifade edilmesin. 

'-•-. BAŞKAN — Rica ederim, sataşılmadan: bah
sediniz. , 

OSMAN BÖLÜKB AŞI (Devamla) — 1947 
de Sökmensüer bu kürsüde Mareşalin şerefini 
gölgelem ek gay retiyl e harekete geçeni erin ilk 

'sözcüsü olarak bir iftira kampanyasının işa-
i retini vermiş ve Mareşale yazılmış olan birtakım 

: •-'mektupları okumaya başlamıştı. O zaman'• hatır-
•larsmız, Sayın • Celâl. Bayar burada, muhalefet 
.'lideri olarak, 'bu sözler karşısında yerinden 
.şöyle bağırmışti, «Birkaç serserinin yazdığı mek
tupları okuyorsım.» Binaenaleyh Sayın Samet 
Ağaoğlu yazılmış mektup da okumuyor. Bilmi

yorum neyi okuyor, ama kendi bildiğini; oku
yor. Ona verilecek ilk cevap, Celâl îîüyat-uı 
vaktiyle Sökmerisüer'e verdiği cevaptır. ' 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Menderes çok 
haklı olarak kahühçlâıijbaşka riâyeti icap • eden 
muhkem kaidelerden zaman zaman' bu 'kürsüde 
bahseder. O muhkom kaidelerden birisi ele ah
lâk ve fazilettir. O ahlâk kendi rşerefi.kadar ban
kasının şerefine de kıymet vermektir. Ben 
kıymet verdiğimin delillerini vereceğim. Ve 
şahitleri de butadadır. 'Bir Başbakan Muavini 
kendini mazur göstermeye çalışan bir. beynamaz 
gibi (lâtakrebüssalâte) diye konuşmaz. Bildiği 

•bir şey varsa vuzuhla söyler. Eğer itham edi
len _ bir milletvekiliyse yüksek Meclis, bir hain 
varsakarşısında onun teşriî masuniyetini kal-' 
dırır ;\'e önün 'yeri lvaiıilenıi'meskeıü olan ha-
pisaneler olabilir, öyle konuşmuyor arkadaş
lar: ,;..'• .' ' > . , 

Şimdi hâdiseyi izah edeyim : Bundan tak
riben 20 gün evvel İstanbul'a Genel Başkan 
Doktor Kentli ile gittim. ^'Millet Partisinin İl 
Kongresinde, biraz geç gitmekle beraber, bu
lundum. O esnada bir delege mikrofona geldi. 
Samet Ağaoğlu'na bu haberi ulaştıranlar, el
bette ki, bu hâdiseyi de tesbit etmişlerdir. Ora
da hem demokrat arkadaşlar vardı, hem de 
Cumhuriyet Halk Partisinin1 zannederim .Ekrem 
Bey de vardı, birçok zevat/ orada vardı. Dedi 
ki : «İşçilerin menfaatine kanufsuz olarak 
mâni olundu.» Onun bu konuşmasından sonra 
.kongre bir -takrirle'- benimle doktor Kentli 'nhi' 
konuşmasını istedi, o zaman kürsüye gelerek 
uzun bir konuşma yaptım. İktidarı, Menderes'i 
de, Samet Ağaoğlu'nu da tenkid ettim. Ama si
yasi of ali bakımından, şahısları ile uğraşma
dım. Tenkid ettim ve bir yerinde dedim ki, ıs
tırap çekmiş olan insanlara düşen ahlâki bir 

.vazife vardır. O istırapı 'başkalarına çektirmc-
nıektir. İçtimaatı Umumiye Kanunu diyor ki, 
toplantı yapmak istiyen vatandaşlar o mahalde 
mesken sahibi, siyasi haklarına sahip iki vatan
daş bir dilekçe ile idari makama müracaat eder. 
Vali yeya kaymakam ilmühaber vermeye mecbur
dur;,dilekçeyi aldığına dair. Bu ilmühabere; isti
naden vatandaşlar toplantı yapar diyor. İlmüha
ber yermezse ne olur? Yine kanun diyor ki; «il
mühaber verilmediği takdirde in akamda, hariçten 
üç kişinin de imzası bulunan bir zabıt tutulur, 
zabıt varakasına istinaden toplantı yapılfe cle-
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niyor. Bunu sizin iradenizin ifadesi olan kanun 
söylüyor, işte Bölükbaşı o arada bunu izah etti 
ve Demokrat Partiye düşen ahlâki vazifenin bu 
nevi hareketlere mâni olmak olduğunu da bir hâ
tıraya istinaden anlattı. Tokad milletvekilleri 
bilmem buradalar mı? Sıtkı Atanç'ı biraz evvel 
yakaladım, arkadaşların yanında söylettim, işte 
burada. Sone 1.946 Eylül ayındayız. Celâl Bayar 
beni Tokad'a gönderdi Sıtkı Beyle Fevzi Bey ge-
çîncmiyorlardı. Her -ikisinin de vazifesine niha
yet verdik, heyeti fesettik. Bir miting tertip 
edildi!. Mitingin yapılacağı sabah yatağımda ya
tıyorum, kapı çalındı. Haberiniz var mı mü
fettiş bey, ne var dedim, bak şu pencereden de
diler. işte şahidi Sıtkı Bey, dinine imanına. Bak
tım arkadaşlar, bir tabur seferber etmiş, -sonra
dan 24 ayar vali olan Cavit Kmay. polis, asker, 
jandarma, bekçi, grup grup, şehre gelen yollar 
tutulmuş,- her taraf kapanmış. Bir idarei örfiye 
havası esiyor.. Derhal keyfiyeti protesto ettik. Bi
ze yapılan tebligat nedir bilir misiniz? Bir polis 
komiser muavininin imzasiyle - Fevzi Lûtfi Bey 
bulabilir diyecektim ama oda çekildi. - Bir polis 
komiserinin imzasiyle, nedir bilir misiniz? Mey
dan küçüktür diyor, içtimaa ti Umumiye Kanu
nuna göre toplantı yapacağımızı bildirdik, ilmü
haberimiz de var. Cumhuriyet meydanı küçük
tür, âjn m enin. selâmeti namına toplantı yapılma
sına müsaade edemiyoruz diyorlar!ar. O zaman 
Sıtkı Bey belki hatırlar, «Cumhuriyet mefhumu
nu. cumhuriyet meydanında katlediyor bu vali» 
dedim ve bir protesto çektik, vilâyete. Oradan 
ayrıldım oranın polis müdürü Samet Beyin sınıf 
arkadaşı ve Zonguldak'ta bana iftira etmek için 
her şeyi yapmış olan.Kemal Kaya'dır. Zonguldak
lıların vicdanını şahit olarak tutuyorum. Söyle 
Suat Başol; (soldan alâkası yok sesleri, gürültü
ler). 

BAŞKAN — Şahıslara hitap etmeyin, mevzu 
üzerinde konuşun (Gürültüler). • 

' OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dinle
yin, dinleyin bakınız (gürültüler) dinleyiniz... 
(gürültüler). Müsaade -buyurun, müsaade bu
yurun, dinleyin, dinleyin... 

Zararı ; yok, zararı yok, sizin de haysiyetinize 
dokunursa siz de heyecanlı olursunuz, hoş görün. 

BAŞKAN -— .Hitapta bulunmayın. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsaa

de edin, şimdi niçin? Bakınız? anlatayım beyler, 
hükme gelelim de ondan sonra bozun kararı. 
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I Arkadaşlar; bu zat sonradan Zile'de bizi tev-
j ki'i: ettirdi. Geldim merkeze merhum Enis Behiç 

salonda, Menderes de vardı hatırımda yanlış kal
mamışsa. Demokrat Parti içişleri Bakanlığını 
protesto etti. 

İşte İstanbul Kongresinde dedim ki, «vaktiyle 
böyle hâdiseler başımızdan geçtiği 'zaman aynı 
ıstırabı beraber çekmiştir. Bugün böyle şeyler 
olmamalıdır. Kanunun verdiği bir hakkı eğer 
zabıt varakası makamda tutulmuşsa herkes vere
bilir, ne çıkardı? Gideydiniz, toplantınızı yapay-

- diniz, dedim. Kanun madem hak veriyor, 50 kişi 
tevkif edilir, 10 kişi çiğnenir» aynen söylüyorum 
(gürültüler). 

Müsaade buyurun, müsaade buyurun. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun konuşsunlar. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Müsaa

de buyurun da daha ne vesikalar göreceksiniz. 
Müsaade buyurun... Müsaade buyurun. Arkadaş
lar; bir toplantı yapılıyor, kanunun emrettiği yol
lardan gidilmiş, zabıt varakası tutulmuş, makama 
•istida verildiğine dair... Toplantıyı yapanlarla 
alâkalı değilim; ne tanırım, ne de toplantının 
ne zaman menedildiğinden haberdarım. O an
da bir delegenin sözü üzerine konuşurken te
mas ettim. Hakkınızı kullanıyorsunuz. 

' Arkadaşlar, milletin reyine uzanan elleri 
kıracağız, diyen sizler değil miydiniz? Milletin 
reyine uzanan, elleri kıracağız, diyen sizler de
ğil miydiniz? Rey nasıl mukaddesse millet 
iradesinin ifadesi olan meclislerin çıkardığı ka
nunlar da öyle mukaddestir. Ben bundan bah
settim, yoksa gidin de polisi dövün, jandar
mayı dövün, demedim. Gelip dağıtacaklar mı? 
Dağıtırken belki tevkif edecekler, 5 - 10 kişi 
de çiğnenebilir atın ayağının altında. Bundan 
daha tabiî ne olabilir arkadaşlar? 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Tahrik 
ile olan toplantılar demokraside serbest inidir? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (-Devamla) — Arka
daşlar, arkadaşlar ben toplantının kimin tahri
kiyle olduğunu, vilâyete İd m in müracaat etti
ğini bilen bir -adam değilim. Kanun hükmü... 

! (Gürültüler). 
Görüyorsunuz ki haysiyetlere tecavüz edil

diği zaman hile sükûnetinizi kaybediyorsunuz. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Komünist 

tahrikiyle olan şeyler:.. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsaa

de buyurun arkadaşlar, onları tahrik edenlerin 

f i — 141 ~ 



B : 70 9.1 
. . • • ) . 

kimler olduğunu ben bilmeni. Kuvveti,- kud
reti olan, vasıtası olan Hükümet bilir. (Gürül
tüler). Hükümet bilir, soruyorum, milletve
kili olan sizler kimi biliyorsunuz, sarih olarak? 
öyle umumi lâflarla konuşmayalım arkadaşlar. 
Yarm sizin çıkardığınız bir kanunu da Hükü
met tatbik etmemeye 'kalkışsa, bir bahane bul
sa, hoş mu göreceksiniz? 

EKREM CENANİ (Gazianteb) — ... 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (.Devamla) — Cena

nı Beye bir hâtıra ile cevap vereceğim. 
Arkadaşlar, bu 'hâdise ilk defa mı oldu? 

Acaba ben bu kanaati, bu fikri ilk defa mı İs
tanbul Kongresinde söyledim? Getirdim vesi
kaları, Cenani Beyin de hafızası şahittir. 46 da 
- bilmiyorum Hasan Polatkan burada mı? - Po
latkan ve Ahmet İhsan Gürsoy'la Gazianteb'e 
gittik. Toplantı yapmak için vilâyete müracaat 
edildi, Vali Raif Tek, ilmühaber vermedi. Gi
denler arasında Cenani Bey de vardı. Geldi
ler, vaziyeti söylediler, ben de hasta yatıyor
dum. Polatkan'la Gürsoy'a dedim ki, «Siz mil
letvekilisiniz, belki bunlar bir •şamata çıkarır-

. 1ar, gidip makamında zabıt tutunuz.» (Soldan 
bunun ne alâkası var? sesleri, gürültüler). Git
tiler arkadaşlar, Polatkan'la Ahmet İhsan Gür-
soy ve Cenani Bey arkadaşımız gitti. Ne de-. 
se beğenirsiniz vali? «Anteb'de çok rakı içi
lir, sarhoş çok olur, asayiş bozulur, açıkta top
lantıya müsaade edemem.» (Soldan meşhur gi
diş, bunlar Halk Partisini ilgilendirir, bunla
rın bu işle ne alâkası var sesleri). Vesika bu
rada, sabret. Senin de şeyin. var... 

SOLDAN BİR SES .— Mevzu ile alâkası 
yok. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Alâ
kası, alâkası var, ben tahrik yapmıyorum, bir 
kanaati müdafaa ediyorum. Alâkası var, alâ
kası var, şimdi .göreceksin. (Gürültüler). Müsa
ade buyur, müsaade buyur. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bunları Halk Partisine söyle. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mü
saade buyur, müsaade buyur! Müsaade, mü
saade. Görüyorsunuz arkadaşlar, görüyorsu
nuz arkadaşlar, dağ başındaki vatandaşın: hay
siyetini koruyacağım diyorsunuz, bir arkada
şın haysiyetini müdafaa etmesini çok nıu görü
yorsunuz? (Gürültüler). Susun, demagoji yap
mıyorum, vesikalar konuşacak. 
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I BAŞKAN — Şahsa hitapta bulunmaym 

efendim, geçen celsede ne konuşulmuşsa önün 
üzerinde savunmada bulunun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet 
! arkadaşlar... 
j • KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Halk Partililere sor. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade 

buyurun konuşsunlar. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI. (Devamla) —"Halk 

Partililere sormak meselesi değil, ben hangi 
fikri müdâfaa ediyor, onu ifade ediyorum. "Or
tada değişen bir şey, hususiyet ifade eden bir şey 
yok; onu anlatmak istiyorum. (Gürültüler) 

Müsaade buyur, insaf! Gittiler, mülga bir 
kanuna istinaden ellerine bir kâğıt aldılar geldi
ler, «1328 tarihli İçtimaatı Umumiye Kanununa 
ek kanuna göre asayişi korumak mülâhazisiyle 
toplantıya müsaade etmiyoruz» diyor vali.... 
Aldım, kâğıdı cebime koydum, sonra da kendi
sine verdim Cenanı'ye. O zaman Gazianteb Ga
zetesinde bir yazı yazdım arkadaşlar. Bir cüm
lesini okuyayım da İstanbul Kongresinde tah
rik mi yapıyorum, yoksa kanun fikrini o zaman 
sizin arkadaşınız olarak müdafaa mı ediyorum, 
anlaşılacaktır. Mesut bir tesadüf, bu ithamı rad
yoda Ga'zianteb de dinledim ve buldum arkadaş;-
lar. Arkadaşlar, kapalı ithamların ıstırabım 
çok çektiniz. 1946 da ben Yozgad'da konuşurken 
halka şey dağıtılıyordu. «Bolşevikler maskeyi 
yüzünüzden atınız, Demokrat Partiyi cevap ver
meye davet ediyoruz.» O zaman ben d kürsüde si-
zin arkadaşınız olarak bu ithamı yapanların 
bildikleri var da idam sehpası kurup hesap sor
mazlarsa Hüküet hain ve alçaktır diye bağır
mıştım. Ö zaman bağıran arkadaşınıza .müdafa-. 
ayı neye çok görüyorsunz? 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Demokrat 
Parti sınıfçılığa mı şevketti. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —.Ben sı-, 
nıftan bahsetmiyorum. Görüyorsunuz ya! Ben 
sınıf mücadelesinden mi. bahsediyorum? Ben bir 
kanun hükmünün yerine getirilmesinden bahse
diyorum. 

BAŞKAN — Devanı buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) -r- Müsaa

de buyur, müsaade buyur, oraya da geleceğim. 
Doğan Bey doğmadan söyleme fikirler. 

Akıllara durgunluk veren bir hâdise, akıllara 
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durgunluk veren bir hâdise, 1 Haziran 1947 Ga-
ziantcb Gazetesi. 

«Vilâyet Makamı İçtimaatı Umumiye Kanu
nuna ek 328 tarihli mülga bir kanuna dayanarak 
açıkta toplanılmasına müsaade edilmiyceeğni 
yazı ile bildirmiştir. Kendilerini makamında zi
yaret eden Demokrat milletvekillerinin ısrarı
na. rağmen sayın vali ııoktai nazarını değiştirme-

. mistir. İşin en şayanı dikkat tarafı, demokratla
rın toplanmasına mâni olmak istiyen sayın vali
nin kararma mesnet olarak aldığı İçtimaatı 
Umûmiye Kanununa ek 1328 tarihli Kanunun 
meriyetten kaldırılmış bulunmasıdır. Vatandaş
ların en mukaddes bir hakkı olan toplantı hak ve 
hürriyeti üzerinde bir tasarrufta' bulunurken 
ufak bir tetkikat yapmaya lüzum görmeden me
riyette bulunmıyan bir kanuna dayanarak sayın 
valinin toplantıya müsaade etmiyeeeğini bildir
mesi'akıllara durgunluk vermektedir. Demok
rat Parti mevcut seçim kaııunlariyle antidemok
ratik kanunların değiştirilmesi için mücadele 
ederken, bir de meriyetten kaldırılmış olan ka
nunların karşısına çıkacağını aklından geçirmi
yor cİu. Sayın valinin tasarrufuna mesnet olan 
kanun meriyetten,kalkmış bulunduğundan vilâ
yetçe yakılan tebligat kanuni hiçbir kıymeti ha
iz değildir. Bu itibarla Demokrat Partinin top
lantısı Salı günü saat 17 de yapılacaktır. Bu 
toplantıda milletvekilleri ve parti müfettişi mü
him birer nutuk söyliyecektir. Asayişi muhafaza 
ınülâhazasiyle mevcut olmıyaıı bir kanuna da
yanarak toplantıya müsaade etmiyeeeğini bildi
ren vilâyet makamının, asayişi muhafazaya âza
mi dikkat göstereceğini ve, hâdiseler ihdas ede
rek toplantıyı ihlâl etmek istiyenlere mâni ola
cağını umarız. «Bunu yazdık, vali derhal... (Gü
rültüler) Ben fikri müdafaa ettim; ne seni, ne 
onu arkadaş.. Vali derhal ricat etti arkadaşlar. 
Derhal ricat etti, bir sivil komiser gönderdi. 
Cenanı Beyden kâğıdı istedi. Dedim.» Cenani 
Bey, onu Celâl Bay ar 'da benden alamaz. Cebi
me koydum. O kanunsuz emri, ondan sonra vali 
ilmühaberi verdi tıpış, tıpış. Ve biz toplantımızı 
yaptık. İftiralarına mâni olmak için de yine ga
zetede, savcıya bir tezkere yazdık, vilâyete bir 
tezkere yazdık, «iftiralara karşı, suni hâdiselere 
karşı kanun hâkimiyeti için çalışanları koruyu
nuz,» dedik. Ve savcı geldi, bulundu, toplantı
mızı yaptık. Ertesi günü bir yazı : 

Bakınız arkadaşlar, bu yazı da arkadaşımı-
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I zm kaleminden çıktı. Polatkan, Gürsoy ve Ce

nani Bey de var. Rötuşunu yaptık, gazeteye ver
dik ne diyor. Halk Partisinin (Güneysu) gaze
tesi bilir misiniz ? «Mademki diyor, bir emir ve
rilmiştir ; kanuna dayanmasa da iptal edilinceye 
kadar muteberdir» o zaman aldığı cevabı bir gö
rünüz ; bakalım İstanbul toplantısındaki konuş
manın bir çeşnisi var midir, yok mudur, yoksa 
aynı fikir midir? 

«Demokrat Parti açıkta umumi bir toplantı 
yapacağını, İçtimaatı Umumiye Kanununa uya
rak. vilâyet makamına ihbar etmişti. Bu ka-
nuna göre vilâyete düşen vazife dilekçeyi al
dığına dair bir ilmühaber vermektir. Memleketin 
her tarafında yapılan bu gibi toplantılarda 
Türk milletinin gösterdiği vekar ve sükûnet 
herkesçe malûm olduğu halde valimiz bir kı

sım hemşerilerimizin toplantıya sarhoş gelecekle
rini ve memlekette asayişin bozulabileceğini 
ıuilletvekillerimize beyan ederek açık toplantı
ya müsaade edemiyecğini bildirmiştir.- Tertip 
heyetine hitaben yazdığı yazıda İçtimaatı 
umumiye Kanununa ek ve dün ve bugün mer'i 
bulunmıyan 1328 tarihli kanuna dayandığını bil
dirmiştir: Sayın valinin tasarrufuna mesnet 
olan kanunun iner'iyetten kalkmış bulundu
ğundan vilâyetçe yapılan tebligat kanuni hiç
bir kıymeti İvaiz değildir. Bu itibarla Demok- -
rat Partinin toplantısı Salı günü yapılacaktır. 
Mevcut olmıyan kanunlara istinaden verilen 
emirlere vatandaşların it'aata mecbur oldukla
rına dair bir kanun hükmü bulunmadığı gibi 
bugün hukuka bağlı Devlet anlayışı da buna 
müsait değildir. Memlekette kanun vâzıı yalnız 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna göre 
valilerin mor'iyetten kaldırılmış bir kanuna 
dayanan ve birde asayiş bozulur, halk rakı içer 
diyen valinin sözleri bir lâhza için dahi kanun 
hükmünde olmaz. Hâdisemizde kanun mevcut 
olmadığına göre . vilâyetin yazısı hukuki bir 
muameleyi değil, sadece fiilî bir vaziyeti ifade 
eder. Mevcut olmıyan kanunlara dayanan emir
lere, tâbir caizse, tasarruflara karşı vatandaş 
itaatla mükellef değildir.» Acaba o zaman da 
mı ihtilâlci idik, bunu yazarken? 

BAŞKAN — Efendim, geçmiş hâdiseleri tek
rarlıyorsunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bun
lar var, Beyefendi var. Şimdi göreceksiniz fik
ri, fikri şimdi göreceksiniz. Ben toplantıdan * 
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bahsediyorum. Ali'nin, Veli'nin toplantısından 
değil. Ali'nin, Veli'nin fikri muzmeriiıden bah-
bahsetmiyorum. Ben bu toplantıya kanun çiğ
nenerek müsaade edilmemesini tenkit ediyorum, 
arkadaş niçin böyle konuşuyorsun? 

NAÎL GEVEOİ (Aydın) — Toplantı mev
zuu aynı mevzu müdür? 

BAŞKAN — Osman Bey, bundan evvelki 
birleşimde konuşmada sataşma var mı idi? yok 
mu idi? 
V OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet, 
evet yalnız Samet Ağaoğlu ne diyor? itham 
ediyor ya, Samet Ağaoğlu tahrikçi diyorya. 
Tahrikçi olmadığımı dün çanta gibi kolumda 
arkadaş olarak onu gezdirdiğim günlerde de 
böyle düşünen bir adam olduğumu' anlatmak 
istiyorum. (Gürültüler, gülüşmeler) 

Arkadaşlar, bakınız: • Anayasaya göre ka
nun, ancak kanun * vergi ihdas edebilir. Bir 
valinin ihdas ettiği bir vergiyi vatandaş ver
meye mecbur mudur? Şüphesik ki, hayır. Bir 
parça bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Ya
zıyı uzatmamak için kısaca işaret edelim ki, 
Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi kanun 
ve nizamlara aykırı olmıyarak, verilen bir em
re itaati mecburi tutmaktadır. Eğer bu emir 

.kanun ve-nizamlara aykırı ise o emre itaata va
tandaşı mecbur edecek hukuki bir kaide yok-
,tur arkadaşlar. Ben bunu soyuyorum, , neden 
dolayı bunlar amele imiş diye öküz altında bu
zağı arıyor, Başbakan Muavini? Neden dolayı 
arkadaşını bu kürsüde itham edip de radyo
larla alemin zihninde istifham yaratmıya çalı
şıyor? Dün haysiyetlerimize saldıranlara kar
şı müdafaayı müşterek yapıyorduk bu mevzuda.. 
Şimdi roller mi değişti? 

.Muhterem arkadaşlar, Samet Ağaoğlu di
yor ki : «Bir.parti var, diyor, adı .Sosyalist, 
ama kendisi komünist partisidir diyor. Ve bu
nunla iş:birliği yapan muhalefet partilerimize 
mensup çevreler yardır.». Diyor. Ben bu kürsü-
de sizin huzurunuzda kendisine hitap ediyo
rum : Bu iş birliğini yapanlar arasında ben 
varsam, açıklamazsa dünyanın en namussuz 
adamıdır. 

BAŞKAN — Edeple konuşmak, lâzım efen
dim, kürsüde bulunuyorsunuz. ••'.•' '•';'•'• 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — «Açık
lamazsa» diyorum, «varsam» diyorum, 
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BAŞKAN — Temiz dille konuşmanız lâzım 

efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ya, 

nasıl, ya hasıl ima ile şeref lekeliyenleri dinler
siniz de bana gelince mi bunu söylersiniz? Var
sa diyorum, varsa, niçin dikkat etmiyorsu
nuz? 150 tane hukukçu var, bir tanesi desin ki, 
bu suçtur. 

BAŞKAN — Mevzu üzerinde konuşunuz c-
fendim ve temiz* dille konuşunuz. 

MU.RA.D-ÂLİ ÜLGEN (Konya) Millet Mec
lisinin nezaheti var. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mil
let Meclisinin nezaheti , kelimelerde aranmaz. 
İşin tadında aranır. Şerefleri yimeye çalışanla
ra deyiniz o sözü, bana değil. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşma olmasın e-
f endim. 

FEHMİ ÇOBANOÖLU (Erzurum) '— Kür
süye hürmet edelim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — İlâhi 
doktor, ben kimseye bir şey demiyorum ki, yahu, 
varsa bir namussuz, hain bunu ifşa etsin diyo
rum. Başka bir şey söylemiyorum. 

(Soldan, kürsünün nezaheti vardır, sesleri) 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla)0— Ya bu

rada ima yapılır, Devlet Radyosu ile yayılır, 
şeref ve namuslar mı kemirilir! Çobanoğlu? 

«KEMAL ÖZÇOBAN* (Afyon Karahisar) — 
ikidir adımı anıyorsun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bir-
şey demedim, sana değil ki o... Adını andım da 
sana kötü birşey söylemedim ki. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Namusu, şeref i, yalnız siz mi düşünürsünüz? 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun Kemal Bey, 
devam etsin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, sabredeceksiniz, ben buraya 
gelinceye kadar ne sa,bır ettim, onu ben bili
rim. Sabredeceksiniz, Samet Ağaoğlu imalara 
baş vuruyor, imaların arkasında , şerefleri kat
letmeye çalışıyor. Ama yapamıyacaktır. Dünya
da herşey yapmak Hükümetin elindedir, ama 
kimsenin namusunu elinden almak Hükümetin 
elinde değildir. (Sağdan, bıravo sesleri) öküz 
altında buzağı arıyorlar. Eğer buzağı bulmak 
istiyorsa Samet Ağaoğlu, kendi altında arasın, 
bizde buzağı yok, haa... ' (Soldan, bu ne terbi-

< - 1 4 4 



B : 70 9 .5 
yesizlik, nezahat hudutları içinde konuşsun 
sesleri)1. 

BAŞKAN — Nazikâne konuşun. 
• •> OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Her 
halde... (Soldan gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar). Gördünüz mü, er meydanı idi Mec
lis, er meydanı idi, ali!.. (Sıra kapaklarına vur
malar) vurun ,vurun Beyler, vurun, vurun! 

BAŞKAN — Osman Bey mevzu üzerinde ve 
nazikâne, temiz dille konuşmanızı ihtar ediyo
rum, efendim. (Gürültüler). İhtarı yaptım efen
dim. Müsaade buyurun (terbiyeli konuşsun ses
leri). 
' OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla)"— Ben 
terbiyeliyim, siz namusları kemirenlere o sözü 
söyliye idiniz (Şiddetli gürültüler, sıra kapak
larına vurmalar) (Reis Bey Tüzüğün maddesi
ni tatbik edin, sözünü geri alsın sesleri). 

Görüyorsunuz ya... 
BAŞKAN — İhtar ediyoruz efendim. 
FERİT KILIÇLAR (Muş) — Namuslu in-

' sanlar, kürsüde namuslu konuşur. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ma

lûm, silâhşorlar'. 
BAŞKAN — Osman Bey ihtar ediyoruz, ih-

'tai' ediyoruz, temiz dille konuşun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Efen

diler asacağınızı bilsem hakikati söyliyeceğim, 
hakikati söyliyeceğim. Bir kelime belki terbi
yeye uygun olmıyabilir, terbiyesiz lâf söyleme
dim ama, bu her halde namus ve şeref lekele
mek yolunda müfterilikten daha kötü değildir. 

BAŞKAN — Osman Bey mevzu üzerinde ve 
temiz dille konuşunuz, tekrar ihtar ediyorum. 
(Gürültüler). 

MURAT ÂLİ ÜLGEN (Konya) — Reis Bey 
İçtüzüğü tatbik ediniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla)—-Aman, 
aman, aman... Aman, aman muhalif partilerin 
bâzı çevreleri komünistlerle iş birliği ediyor, di
yor da, o zaman «kimdir bunlar» diye sormu
yorlar da şimdi ayağa kalkıyorlar, iş bhiiği 
yapan namussuzdur, yaptı diyen de namussuz
du?. 

BAŞKAN — Keseceğim sözünüzü. 
MURAT ÂLİ ÜLGEN (Konya )— Sayın 

Başkanım, Süzüğün 93 ncü maddesini tatbik 
etmenizi, rica ediyorum. 

BAŞKAN — İki defa ihtar yapılmıştır efen
dim. . . : ' . . : I 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla)—Benna

mussuz, diyen, namussuzdur diyorum, efendi, 
efendi... ' 

Radyo ile, bir keşifte bulunuluş gibi Samet 
Ağaoğlu'nun ithamlarını dinledikleri zaman 
neden hassas değildiniz Beyler ? 

HALİS TOKDEMİR (Gümüşane) — Hassas
tık, yine öyle. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet, 
haaa! öğrendi isen söyle, mert isen.. Hesapla
şırım seninle, Azrail bile seni elimden kurtara
maz şerefime taarruz ettiğin zaman, hesapla
şacağım, hesaplaşacağım şerfle oymyanlarla 
hesaplaşacağım. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Hastasın 
sen' Bölükbaşı, sıhhatin bozuk. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, neyse, neyse, rolünü oynıyor, bizim 
Uşaklı. (Nezahatini muhafaza etsin sesleri). 

Ben nezahati de muhafaza ediyorum, fikri 
de muhafaza ediyorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız, müda
faanızı yapınız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI' (Devamla) — Ama 
demokrasi, demokrasi diyen sizerden bâzıları, 
hazmedemiyorlar, müdafaayı. 

Beni arkadan hançerlemeye anlaşılan bazıla
rı karar vermişler, şaşarım akıllarına. Bulduk
ları vasıta da dünkü-çanta, gibi kolumda gezen 
en yakın dâva arkadaşım Samet, demekki, Brü-
tüs rolünü o almış. Ben ondan çok şey beklerdim. 
ama bu kadarını, beklemezdim. 

-BAŞKAN — Osman Bey, mevzua avdet edi
niz efendim., 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Mevzua 
devanı ediyoruz Beyim. 

AIIMED VEZİROÖLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan! İhtar bir olur, iki olur, ondan 
sonra söz kesilir, mütemadiyen ihtar edilmez. 

BAŞKAN — ikinci ihtar yapılmıştır efen- • 
dini, müsaade buyurun, Divan vazifesini bilir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, görüyorum çok heyecanlı arkadaşlar 
var,, kusura bakmasınlar, dinlesinler. 

Sayın Samet Ağaoğlu, kanun hâkimiyeti fik
rini müdafaa eden bir milletvekili mi böyle itham 
ediyor, halkı itaatsizliğe sevkediyor, diyor ve 
bir yerinde de diyor ki... (Gürültüler) dinle! 
dinle. Dinle! Dinle, dinle. Kavrakoğlu dinle!. 

Diyor ; «Halkı kanunsuzluğa tahrik eden 
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bir milletvekili vardır» eliyor. Kanunsuzluğa tah
rik suç mudur? Suçtur. Diyor k i : «Neden o mil
letvekili mitinge müsaade edilmemesi suçsa Mec
lis kürsüsüne getirmedi diyor; vazifesi değil mi 
idi»diyor. 

Ben de Hükümet olarak onlara hitap ediyo-
yoram : Ben halkı kanunsuzuğa halkı teşvik ct-
nıişsem, suç mahiyetinde bir şey yapmışsam ne
den yirmi gündür İstanbul Savcısını harekete 
geçimi edil er? 

Geçer, savcı harekete geçer, buraya gelir, bura 
kararı verir, savcı harekete geçer, savcı hazırlık 
tahkikatını yapar, evrak buraya gelir, burada 
karar verilir, suçun mahiyetine göre. Ben de 
kendi silâhını kendine tevcih ediyorum. 

Sayın Samet Ağaoğlıı, kanun fikrini müda
faa etmeyi bir tahrikçilik telâkki ediyor ve bu 
kürsüde diyor k i : (Kanun olmasa da biz hareket 
ederiz.) Samet Ağaoğlıı, hayır, edemezsin! Ka
nunun olmadığı yerde hareket etmeye hükümet
ler mezun değildir. Bir mahkemenin kararını 
dahi hükümetler geciktiremez, bir mahkemenin 
kararını dahi infazdan alakoyamaz. Nasıl olur 
da Büyük Millet Meclisinin iradesini ifade eden 
kanunları âdeta veto ederek meriyetten alıko
yabilir. Nasıl olur da, kanunların tanıdığı hak
ları ben. Hükümetim diye iptal yoluna gidebilir? 
Evet bu düşünce birçok memleketlerde vardır. 
Vardır, Nazi Almanyasında« Alman Milleti için 
hayırlı olan, haktır, kanundur» diyen hukukçu
lar görülmüştür. Onlara göre cemiyetin hu
kuki, emniyetini, huzurunu bu düsturla 
parçalamak istemişlerdi. Soruyorum şimdi, ben 
do Hükümete:'Vaktiyle Recep Peker 1947 İlk ba
harında İzmir'de silâh sesleri arasında nutkunu 
söylerken meriyette bulunan şeklen olsun • ru
ban değil - şeklen olsun meriyette bulunan bir İs
tiklâl Mahkemesi Kanununa dayanmıştı ve bu
nunla tehdit etmişti. Soruyorum Demokrat Hü
kümete, her an burada hukuk devletinden bah
seder, onun bir kanuna dayanarak yaptığı bir 
tehdidi, mevcut olmıyan kanunlara dayanarak 
yapmak istiyor? Acaba onu ileriye mi geçmek is
tiyor? 

NACİ BERKMAN (Samsun) — Lâ takre-
büsselâte yapmayın, altını ifade edin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, arkadaşlar; (milletin selâmeti namına) sö
zü, çok iyi bilir münevverler ki, birçok müstebit 
idarelerin mesnedi olmuştur. •Hukuk devletinde 
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milletin selâmeti bahis mevzuu olduğu zaman hü
kümetler harekete geçer, Meclise tasarı getirir; 
Meclis süratle müzakere der, çıkarır. Soruyorum, 
hangi tehlike mülâhaza ediyorlar ki mevcut kanun
lar onu önlemeye kâfi değildir? İstanbul'da mey
danda, bir miting yapılacakmış, kıyamet mi ko
puyor? Zabıtası yok mu bu Devletin, ordusu yok 
mu? ' 

BAŞKAN — Sataşmaya' cevap verin Osman 
Bey. Mütemadiyen mevzu dışına çıkıyorsunuz, 
ikinci ihtarı yapıyorum. • 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Beye
fendi, ben mevzu dışına çıkmıyorum, ben kan-un 
fikrini müdafaa ettim. Bunu başka türlü anlı
yor, cevap veriyorum diyorum bu, mevzu dışı 
mı? 

BAŞKAN — Sataşmaya cevap vereceksiniz , 
ORMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sataş

mada, diyor, (tahrik etti diyor, kanunsuzluğa 
teşvik etti) diyor. Ben do diyorum ki, (benim 
söylediğim sözler kanunlara- uygundur) diyo
rum ye bunıı müdafaa sadedinde mütalâa serde-
diyorum. Neden ikide bir, Beyefendi, sözümü 
kesiyorsunuz? 

BAŞKAN — Daima mevzuun dışına çıkıyor
sunuz, 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mevzu-
dan dışarıya değil, mevzuun;'ta göbeğindeyiz ama 
az geliyor size. 

BAŞKAN — Efendim;' mevzu, bundan evvel
ki Birleşimin tahdit ettiği salladır, ona dair mü-
talada bulunacaksınız? Sataşmanın cevabını vere
ceksiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bilirsi
niz ki, be^ı burada tek parti devrinde, yapılan zu
lümlerden dolayı suçlular affedilmesin dediğim 
zaman Saym Menderes'in bana verdiği cevap şu 
idi : «Biz kindarane bir zihniyetle hareket ede
ni eyiz, bir hukuk devletinde hükümleri geriye gi
den kanunlar olmaz» demişlerdi. Şimdi mevcut 
olmıyan kanunların üstüne binip de göklere uç
mak istiyorlar. Ne oldu bu tezatlar arkadaşlar? 
Neden, memleketi tehdit eden tehlike varmış da 
ne diye kanun getirmiyor? El birliğiyle çıkara
lım. Hükümet bu mevzuda hareket eder. Yoksa 

«gemi gitsin islim arkadan, gelsin» : kabilinden, 
«ben ezerim, asarım, keserim, ondan sonra Mec
lisin karşısına gelir,, tefsir ettiririm» diyemez. 
Sayın Menderes İnönü'yü itham ettiği zaman 
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«sizler, demişti, kendi kararlarınızı Meclislere 
tescil ettirdiniz demişti.» Acaba 14 Mayıstan 
sonra toplanan Büyük Millet Meclisini de bu 
Hükümet aldığı kararları tescil ettirecek, tedvin 
edecek bir heyet mi zannediyor? (Bunu sora
mazsın sesleri). Gayet tabiî bunu sorarım. Senin 
kadar ben de milletvekiliyim. Sorarım, sorarım 
çünkü yemin ettik o kitap üstüne arkadaş. Ana
yasa ne diyor? (Bir memur kanuna uygun olmı-
yan emri yerine getirirse kendisini mesuliyet
ten kurtaramaz) diyor. Soruyorum; Adnan Men
deres ;e : Kanuna dayanmıyan bir emri memur
larına nasıl verecektir?. Anayasayı nasıl çiğne
yecektir ? Soruyorum arkadaşlar; mantık var. 
vicdan var. (Gürültüler, öyle birşey yok ses
leri). Eğer böyle bir anlayışı, gemi gitsin islim 
arkadan gelir anlayışını bu memlekete sokmak 
istiyorlarsa demokrasi ile hürriyetin mütearife-
lerini bir takım (memleketin menfaati) kelimesi 
gibi umumi ve neyi ifade ettiği kati olarak bilin-
miyen bir kelime ile ihlâl etmek istiyorlarsa, biz 
burada hukuk devletinin bekçileri değiliz de
mektir arkadaşlar. 

Sayın Samet Ağaoğlu, 1947 de bir hürriyet 
misakı kabul, edildiği zaman öyle heyecanlı idi 
ki sabık arkadaşım (sînei millete avdet) tâbiri 
kendisinindir. Milletvekilleri demokrasi mas
kesi altında Halk Partisinin devam ettirdiği tek 
parti zihniyetinin bir nikabı olarak Mecliste otu
ramaz diyorduk Binaenaleyh hukuk devleti fik
rini müdafaa ediyorduk. O zaman bu fikri, bu . 
tâbiri kullanan kendileri idi. Neden çabuk de
ğiştiler? 

Muhterem arkadaşlar; görülüyor ki, bir top
lantıya müsaade edilmemesinden şikâyet eden 
bir delegenin sözü üzerine bir kanun hükmünü 
hatırlatmak ve baştan geçmiş bir iki hâdiseyi de 
zikrederek «Demeokrat Partiye bu yakışmazdı» 
demek, Samet Ağaoğlu'nun dünkü arkadaşını 
arkadan hançerlemesine imkân verecek kadar 
büyük bir cinayetmiş? Mademki böyle bir han
çerleme işi olacaktı, bu vazifeyi başkası üzerine 
alsaydı; Samet Ağaoğlu bu kadar asaleti gös
tererek eski hukuka hürmetkar olaydı. Benim his
lerimi en yakın bilen arkadaştır, bu Mecliste ar
kadaşlar, en yakın bilir ve kendisiyle hiçbir 
şahsi şeyimiz olmamıştır. Hâdiseler getirdi, ay
rı düştük. Bugün de konuşmuyoruz, ama şah
sen aramızda bir hâdise olmamıştır, büyük bir 
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[ hâdise olmamıştır, bunu herkes bilir. (Gürül

tüler). > 
ALİ OCAK (Gazianteb) — Mitingi kimler 

yapmak istiyor, bilmiyor mu idin? 
OSMAN BÖLÜKBAŞT (Devamla) — Efen

dim? ameleler miting.yapacakmış, niçin yapa
cak, ne yapacak; ben, onu bilmem. Toplantıya 
müsaade edilmedi deyince (kanun vardır) de
dim. 

Arkadaşlar, eğer bu memlekette toplantıyı 
yapmak istiyenm adı ameledir* diye kanunları 
çiğnemek yolunu açacak olursanız bu nereye gi
der arkadaşlar? Nereye gider, açamazsınız, aça
mazsınız, açtığınız takdirde hukuk devletinden 
bahsetmek bu kürsüde abes olur, abes. (Soldan : 
gürültüler). 

Arkadaşlar, Samet Ağaoğlu diyor ki, «efen
dim bu diyor, sendikaların böyle şeyi... Ben sen
dikanın yaptığının bile farkında değilim. (Olur 
mu ya sesleri, gürültüler). O gün orada muttali 
oluyorum (Soldan: Gürültüler). Müsaade bu
yurun, zayıf nokta yakaladık zannediyorlar. 
Ben sadece meseleyi mücerret mütalâa ettiğimi 
anlatmak için bunu söyliyorum. Ben meseleyi 
mücerret mütalâa ediyorum. Sendika toplantı 
yapamaz. İki kişi yapar, kanun öyle söyliyor. 
Parti hükmi şahsiyeti toplantı yapamaz, parti
den iki adam dilekçe verir, yapar. Hükmî şah-

I siyetlerin îçtimaatı Umumiye Kanununa göre 
toplantı yapmak yetkisi yoktur. Parti Başka
nının imzasiyle bir dilekçe verirseniz vali size 
müsaade etmez ve mitinginizi dağıtır. Ben hük
mi şahsiyetlerin yapamıyacağmı bildiğime göre 
sendikayı aklıma bile getirmedim. Toplantı ya-
pacaklarmış, bir şeyi protesto edeceklermiş., iyi 
veya kötü, ben işin şeysiyle alâkalı değilim; 
mücerret hukuki bir mesele olarak mütalâa edi
yorum. Ania görüyorum ki, sağa, sola sıçrat
mak temayülü kuvvetli. (Sağdan, bir parça. 
alâkadar olmalıydınız sesleri). 

Yalnız şunu söyliyeceğim, son olarak, Men
deres Hükümetine : Ben arkadaşlar, kimsenin 
şerefiyle, haysiyetiyle oynayan bir adam deği
lim. delilini vereceğim. (Gürültüler, belli ses
leri). Müsaade buyurun. 

Bir gün, bir yerde dediler ki : «Menderes de 
istifade ediyormuş dediler, mevkiinden». 

Cevap; «Menderes'in her şeyini tenkit edi
yorum. Ama Menderes hırsız değildir.» dedim 

| ve bu sözü şu Meclisin kapısında Cihacl Baban'la, 
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Ethem Menderes'le konuşurken, bir vesile ile I 
tekrar ettim ve ben muhalefeti böyle anlıyan 
adamım, dedim. " Burada mıdır, Cihad Baban? 
Müsaade buyurunuz. • 

BAŞKAN — Devam buyuranuz, şahsa hitap 
etmeyiniz. • 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Birgün . 
Celâl Bayar'm, İnönü'nden para aldığım söyle
di, bir gazeteci, 1949 da. Cevap; bir broşürde 
çıkmıştır : «Bayar para alacak adam değildir» 
dedim, broşürde de çıkmıştır. , 

Arkadaşlar; doğruyu söylemek diyorsun, 
efendi, ama namuslu olmıyan adam bunu söyle
mez. Namuslu olmıyan adam, hücum ettiği, ten-
kid ettiği.bir adamı lekelemek için, söylenen sözr 

lere bilmiyorum, vallahi söylüyorlar, der ve 
üzerinden geçer. (Herkes bilmiyor mu sesleri). 
Bilmiyor m'eselesi değil misal veriyorum ki, mu
halefeti biz böyle anlıyoruz. Hükümete şunu 
söylüyorum; her şey yapabilir, her şey elinde
dir, ama şerefleri lekelemeye muktedir olama
yacaktır. Ne dünküler olabilmiştir, ne de bu- I 
günküler olabilecektir. Eğer birşey yapabile- I 
ceğine, şerefleri lekeliyebileceğine inanıyorsa I 
kendisine bu kürsüde, milletin önünde «hodra 
meydan Menderes» diyorum, bildiğini yap, na
muslulara birşey yapamazsın, gayet tabiî., gayet 
tabiî ne zannediyorsunuz? 

Sâmet Ağaoğlu Fransız ihtilâlini çok iyi bi
lir, anlatırdı : Liri'yi müdafaa eden avukatın 
sözünü bilmiyor musunuz? Dinleyin, dinleyin, 
diyor ondan sonra, kelle koparmak hakkı sizin
dir, diyor. (Gülüşmeler). Siz de dinleyin, dinle
yin de, ondan sonra ne düşünürseniz düşünün, 
ne 'karar verirseniz verin. (Gürültüler). (Yorul
dun, yeter sesleri). Yok, yok... • 

Şimdi tekrar ediyorum, asıl öz. noktasını: 
Siyasi muhalif partilerimizin bâzı çevreleri ko-
miıiist tahrikatında rol almıştır, diyor. Başba
kan Muavini... Bunu açıklamazsa, bu sözün alt 
tarafında benim de ismimi bilvesile zikrettiğine 
göre ikisini kafalarda yan yana getirmenin tabiî 
olduğunu düşünecek bir adam sıf atiyi e bunu 
açıklamazsa, ben kendisini Al]ahin' ve milletin 
huzurunda müfteri olarak ilân ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Başbakan Yardımcısı 
Samet Ağaoğlu. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DEVLET 
BAKANI SAMET AĞAOĞLU t(Manisa)"— Çok 
muhterem arkadaşlar; bu sabah Kudret Gaze- | 
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tesini elime aldığım zaman orada, Adana'dan 
bir feryadın koptuğunu gördüm, aksetmiş ga
zeteye; geliyorum diyor IBölükbaşı! Geldim, 
saat üçte buraya gel'dim. Saat dört bucuğa ka
dar şurada oturdum. Sigara içmeye çıkmadım. 
Sualler atladı, * kanunlar başladı. Arkadaşları-. 
ma dedim ki; Bölükbaşı gözükmedi.: Zaten 
Tüzük mucibince benim anladığıma göre ,ruz-
namenin başında konuşması lâzımdı; işlerim 
dolayısiyle ben gidiyorum, Bölükbaşı'nm bir 
talebi varsa, gelecek olursa haber verirsiniz. 
Gittim ve işlerle- meşgul olmaya başladım. Bir 
aralık Kalemi Mahsus Müdürüm benzi, sarar
mış bir vaziyette geldi; Bölükbaşı, telefon edi
yor, diyor ki; «Namuslu adamsa gelir; ben 
geldim!» (Ayıp, edepsiz sesleri). 

AHMET VEZÎROĞLU (Afyon) — Utan
maz. 

SAMET. AĞAOĞLU (Devamla) — Arkadaş
lar, burada millet kürsüsünde yüksek vicdan
larınız ve bütün Türk Milleti şahittir, ki ben 
iki seneden beri hiçbir arkadaşın şeref ve hay
siyetine dokunmuş değilim. Fakat yine 'Türk 
Milleti şahittir ki, Osman Bölükbaşı ve bir kı
sım arkadaşları, sokakta geçen muhterem adam
ların etrafım çevirip namusuna tecavüz etti
ler. (Çok doğru, sesleri, ne kadar ayıp ve çir-.' 
kin nidaları): Bu memleketin en muhterem 
bir simasının etrafına, sokakta yalnızbaşına yü
rürken çevirmişler ve en ağır bir tarzda üzeri
ne hücum etmişlerdir. Bu, demokrasi tarihimi
zin hazin bir hâtırasıdır. (Tulumbacı sesleri). 
(Yapar sesleri). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tahrik 
etme! Şimdi cevabınızı hepiniz akacaksınız. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) —Bölükba
şı.. Bölükbaşı hiçbir zaman seni koluma takdim 
da gezmedim. Çok şükür kolundan kurtulmiK. 
şum.. Senin yanında yürümenin ne olduğunu 
Türk Milleti görmüş bulunuyor. (Soldan alkış
lar, bravo sesleri). 

Arkadaşlar, Bölükbaşı bu memlekette şirret
liğin, Bölükbaşı bu memlekette haysiyet Ve şere
fin.... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey, teeavüzkâr konuşuyor. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Bir siya
si konuşma esnasında naçiz şahsıma, şeref ve . 
haysiyetime karşı "kullanılan kelimelere mukabe
leye teeddüp ederim. Bunları hatırlamaya lüzum 
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yoktur. Fakat, ben Bölükbaşı'nın bu memleket
te nasıl bir politika zihniyetinin ve nasıl bir 
politika metodunun mümessili olduğunu size 
anlatmak mecburiyetindeyim. (Soldan bravo 
sesleri) Bu metotla maziden bahsediyorlar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey, sadetten bahsediyordunuz, sadet ne oldu? 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sadet üzerinde konuşuyor. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 

Bey, Meclise hâkimlikten geldiniz, iki taraf 
hakkında müsavi muamele tatbik etmeniz lâ
zımdır. 

BAŞKAN —• Riyaset vazifesini yapıyor efen
dim. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Zannedi
yorum ki, Muhterem Riyaset Bölükbaşı'nın, bir 
saatinizi alan hakikaten galiz nutkunda bana 
sarfettiği kelimelerle taarruz ederek bize hi
tap ettiğini. . . . 

BAŞKAN —• Bölükbaşı konuşmuşlardır. Siz 
de cevap verirsiniz. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Bu mem
lekette politika metodu olarak küfür, politika 
metodu olarak, sokakta, köşe başlarında yakala- I 
yıp tehdit etmek, politika metodu olarak, 
hayatı hususiyelerine nüfuz etmek. Bu metodu 
teşkil eden üç unsurla, bu memleketin her kö
şesine gece gündüz durmadan götüren insan
lar vardır. Bölükbaşı da bunlardan birisidir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
JBey şerefsiz bir adam olarak konuşuyor. 

SAMET AĞAOĞLU — (Devamla) — Vesi- . 
kalardan bahsettiler. Bize makale okudular. Biz, I 
huzurunuza makale okumak için gelmedik. Bu
gün onun, Türk vatanının her köşesinde şahıs
larımız için, Reisimiz için, Meclisimiz için, Parti
miz için kullandığı kelimelerin zabıtları eli
mizdedir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yani 
sen de jurnal tutuyorsun. 

SAMET AĞAOĞLU ( Devamla)—Müsaa
de ediniz bir gün, memleket selâmeti bakımın
dan, şu muhalefetin manzarası nedir, ve şu ik
tidarla muhalefetin karşılıklı münasebetleri, 
manzaraları nedir? Diye bir müzakere açınız, o 
zaman size okuyacağımız vesikalar hazin olur, 
fevkalâde hazin olur arkadaşlar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — O, si
zin dün takbih ettiğiniz jurnalcılarm vesikası.' | 
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BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz ri

ca ederim. 
SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Öyle mi, 

jurnalcılarm vesikaları mı? Bu kürsüye, sizden 
evvel konuşan Samet Ağaoğlu'nun söylediği 
sözleri zabıttan okuduktan sonra çıkmanız lâ
zım gelirdi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Elim
de. 

SAMET AĞAOĞLU — (Devamla) — Sizin 
istanbul t] Kongresinde söylediğiniz sözleri 
aynen zikretmek suretiyle isminizi ortaya koy
dum. Ve şunları söyledim : -

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yalan, 
yalan. 

ıSAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Siz beş 
dakika evvel benim söylediklerimi aynen tekrar 
ettiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Adam 
öldürmekten bahsetmek.... İnönü'ye hitaben oku
duğun jurnallardan okuyorsun. 

'SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Sus, Osman 
Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) —JSusmı-
yacağım, susmıyacağız.. 

ISAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Bir İs-
tanlbul il1 Konigres'M hatırlıyorum klil, ona'da bu 
mitıinig talebi 'menedildiği gün işçilere demok
rasi vardır, elbette miting yapmak hakkınızdır, 
ne olur, nihayet 20 - 30 kişi, hattâ kendisi elli kişi 
dediler, tevkif olunur veiya birkaç arlkadaş kur
şunla ölür, veya çiğnenir.... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Öyle 
söylemedim, ispat ederim, Hükümetsen, şerefle 
hareket ediyorsan tahkikat aç... (Dinle sesleri). 
Hukuk Devleti, demokrasi, zavallı millet... 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Ben bu
rada millete zavallı demek.cüretini gösteren bir 
milletvekili tasavvur etmiyorum. (Soldan bra
vo sesleri, alkışlar). Temsil ettiği Türk Mille
tine, hür rey ile seçildiğini ifade ettiği Türk Mil
letine dönüp zavallı diyen kadar zavallı bir insan 
olamaz. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Okuduklarımı aynen kabul etmiş bulunuyor. 
Daha söyledim, dedim M; bu memleketin öyle 
vaizyetleri vardır ki kanunlar o vaziyetleri der
hal halletmeye müsait olmıyabilir. Şartları çiz
dim ve iki gün evvelM konuşmama başlarken, 
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dikkat ve itinVı ile kelimeleri seçtim diyerek baş
ladım ve konuşmamın ehemmiyetini müdrik bir 
insan olarak konuştum. İşte zabıtlar önümdedir, 
Aynen draytorum : 

«Müsaade ederseniz Hükümetinizin nbktai 
nazarını arzedeyim. Birazdan mâruzâtta bulu
nacağım, bu memlekette çeşitli sebepler ve yol
larla fakat bilhas'sa içtimai huzur ve refahı sınıf 
mücadelesi yaratmak suretiyle ihlâl etmek teşeb
büsüne, hattâ kanunlarımız müsait olmasa bile, 
önce Hükümetiniz karşı koyacak, ondan sonra 
huzurunuza geleceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

'"(OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) —- Hitler 
gibi, Musolini gibi,.. 

SAMET AÖAOĞLU (Devamla) — Mesuliye
tini müdrik devlet adamları olarak bu memleke
tin huzur ve sükûnunu bozacak ve vatandaşları 
sınıflama ayırarak memlekette huzursuzluk yara
tacak her türlü hatfekete karşı durmak ilk vazi
femizdir. Anayasanın ilk emri de budur arka
daşlar. ((Bravo sesleri, alkışlar). Ama bu sözü 
alıp bütün bu kelimeleri çıkarıp, tek bir kuru 
cümle halinde bahseden ' adamın ağzından «hu
kuk devleti» sözü düşmüyor, hukuktan ^bu ka
dar uzak bir şekilde hareket eden insan durma
dan hukuk devleti, durmadan hukuk devleti di-j 
yor, fakat her yerde şantaj, sokakta şantaj, mi
tingde şantaj, Büyük Millet, Meclisinde şantaj... 
îşte metod. (Soldan alkışlar), 

. .Kenldlisi Pranisi'z İnkılâbından çok bahsedi
yor. Keski öğrotmeseydim bâzı şeyleri... (Soldan 
gülüşmeler). Mütemadiyen karşıma çıkıyor ve 
mütemadiyen sabık arkadaşım, aramızda şahsi 
hiçbir. şey olmamıştır, diyor. Aziz arkadaşlar, 
Türk Milletinin tarihinde, Demokrat Partinin 
doğduğu günden iktidara geldiği güne kadar bu 
partinin saflarında birleşenler, yalnız umumi ha-

. yatlarını değil, şahsi, hususi hayatlarını da bü
yük bir dâva uğrunda birleştirmiş insanlar ma
hiyetindedir. Nasıl şahsınızla dâvanız arasında 
fark yök.. -

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — İftira 
yapma... Sahte; politika kahramanı, İnönü'ye 16. 
neı Lui diyordun, sen onu da geçtin, sahte poliı-
tika kahramanı! ' -•"•' ' ,; 

İSAMET A&AOĞLU (Devamla) • - Muhte
rem arkadaşlar, sizi temin ©derim; ki, Osman Bö
lükbaşı 'ya geçen günkü sözlerime... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — 19 Ma
yısa hazırlık mı? C - •;:!'•; ••; 
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I ıSAMET AĞAO&LU (Devamla) — Geçen 

günkü sözlerime vereceği cevabın mahiyetini ,çbk 
evvelden tahmin etmiştim... ' 

HASAN O'SMA (Edirne) — Reis Bey, hu
kuk devleti diye bağıran, İçtüzüğe riayet etmi-
ycn Bölükbaşı hakkında Tüzük hükümlerini ni
ye tatbik etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. '• 

. SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Ve bu
nun içindir ki, huzurunuzda sözlerine cevap ve
rirken çok sükûnetle konuşmak kararında idim. 
Yalnız hususi kalem müdürüne telefon ederek 
«namuslu bir insansa, ben geldim, o da gelsin» 
dediği an o kanaate vardım ki, bu memlekette 
demokrasimizi tam mânasiyle, yerleştirmek için 
iktidar olarak açacağımız ahlâk mücadelesinde 
önce muhalefete, doğru yolu göstermek mecburi
yetindeyiz; eğer bir gün biz de muhalefete geçe
cek olursak biz de bu yolda yürümek mecburiye
tindeyiz. O yol şudur : Dâvalarımızı şahsilegtir-
diğimiz an kendi çerçevemiz içinde kalalım. Me
murlarımıza, bizi alâkadar etmiyen zümrelere, 
bizi uzaktan temaşa eden insanlara bulaştırmak 
suretiyle politika hayatını seviyesiz bir hale ge-
tirmiyelim. Osman Bölükbaşı bir telefon muha-
veresiyle bu memlekette en seviyesiz bir politika 
zihniyetinin mümessili olduğunu isbat etmiştir. 
(Alkışlar) Sözlerim zabıtlardadır. Bundan evvel
ki sözlerimde bir tek kelime değişmiş değildir. 
Ö sözlerim Büyük Meclisinizin tasvibine mazhar 
olmuştur. Hukukun menbaı olan sizlersiniz. Be
nim o sözlerimi tasvip etmek suretiyle İstanbul'
daki miting hâdisesinde Hükümetinizin hattı 
hareketinin hukuki olduğunu kabul etmiş bulu
nuyorsunuz. Bu şüphesiz Hükümetinizin en bü
yük mazhariyetini teşkil eder. Önün dışında ilk 
günden bugüne kadar olduğu gibi âciz şahısları
mız öküzün, altında buzağı, öküz kendisinin altın
da gibi galiz şakalar ve birtakım mânâsız imalar 
kullanmak suretiyle zannetmesinler ki, bizi yıl-
dırırlâr. (Asla sesleri) iyi biliyoruz ki, giriştiği
miz dâvanın bütün safhalarında fedakârlıklar 
vardır. Osman Bölükbaşı bu fedakârlıktan o ka
dar kaçan bir adamdır ki, açık ve sarih olarak 
ifade ediyorum, bir parti disiplini içinde dahi 
en ufak bir meseleyi şahsi bir izzeti nefis mese
lesi yaparak partiye karşı ihanet etmiş bulunu
yor. Ben bunu niçin söylüyorum. Bunu söyle-

I mekten maksadım şudur; karşımızda mevcut 
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zihniyetin en büyük kusuru, korkunç hotgâmlı-
ğıdır. 

işte Osman Bölükbaşı siyasi bir hayatın en 
büyük düşmanı olan hotgâmlığm da mümessili 
olmak gibi en büyük betbahtlığa uğramıştır. 

Benim söyliyeceklerim bundan ibarettir. 
(Soldan sürekli ve şiddetli alkışlar). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Cevap
sız kalan bir sualimi tekrar edeceğim, yüksek 
heyetinizin tasvibine mazhar olmuştur diye.. 
Başbakan muavini iıe idüğü belirsiz bir karar
dan bahsetti; muhalif partilerin bâzı çevreleri
nin, komünist tahrikatı ve sosyalist partisi ile 
iş birliği yaptığından bahsetti, öyle bir beyanatı. 
Böyle bir iş birliği var da açıklamazsa bu, na
muslu insanlara yakışmaz demiştim. Buna ce
vap vermedi. Buna cevap versin bu kürsüde.. 
Vermediği takdirde onun taşıyacağı sıfat, bize 
izafe etmek istediği sıfatların aynı olacaktır. 

Şirretlikten bahsediyor. Memurlara hâdise
yi bulaştırmaktan, kalemi mahsus müdürüne 
telefon etmekten bahsediyor. Ya Samet Bey, 
müphem ifadelerle sen haysiyetlere, şereflere 
bulaştırıyorsun dilini, niçin onları çok görüyor
sun? Neden onlara temas ettiğin yok? 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Kalemi mahsu
sa telefon etmek doğru mudur? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Şimdi 
müsaade buyurun, onun dâvasını sonra görü
rüz. 

BEKlR OYNAGANLI (Afyon Karahisar) — 
Onu inkâr eder. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — İnkâra 
tenezzül edecek adam değilim. înkâr edecek 
adam olsaydım karşınızda böyle konuşmazdım. 
(Soldan gürültüler) 
' O suale cevap vermezse, kendisi hakkında 

biraz evvelki konuşmamda ifade ettiğim «müf
teri» sıfatı aynen baki kalacaktır. O sualin ce
vabım istiyorum, şahsım adına istiyorum, par
tim adına istiyorum. «Biz, diyor, muhalefete 
bir ahlâk dersi vermeliyiz» diyor. Ahlâkın bi-
binci şartı, dilin altında bakla saklamamak, 
samimî iseler bildiklerini burada söylemektir. I 

Sizin kararınızdan bahsediyor. Haberimiz 
yok dosyadan. Ne karar verilmiş burada? Bir 
Başbakan muavini beyanatta bulunmuş, Meclis 
dinlemiş.. Neymiş bu karar? Bizim haysiyeti
miz hakkında Meclis hüküm mü vermiş? Söyle-
mezse, söylemezlerse müfteri olarak kalacaktır, | 
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tarihte... Söylemezse namusları kemirmekle ya
şamak istiyen bir makyavel mukallidi olarak 
kalacaktır tarihte.. Hususiyetlerine, diyor, aile
lerin girerek., ömrümde hiçbir ailenin hususiye
tine girip de kem gözle kimseye bakmış bir 
adam değilim. Her'zaman, Samet Beyin evine 
çok gittik, geldik.;. arkadaşlıktan çok pişmansın 
ama maziyi de inkâr elinden gelmez. Hürmetle 
daima anarım, ailelerini - Menderes'in de, onun 
da - her zaman, her Mecliste lâf açılınca, «muh
terem aileleri var» diye her yerde söylerim. 
.(Soldan gürültüler, «bunlar bu kürsüde mevzuu-
bahis edilebilir mi» sesleri) Arkadaşlar, arka
daşlar, niçin söylediğim söze dikkat etmiyorsu
nuz? «Ailelerin hususiyetine girerek» diyor. 
Şimdi bundan ne anlaşılır? (Soldan gürültüler) 
Bundan ne anlaşılır? Yani bir ailenin içine gi
rer, onun hakkında kötü söz söyler demek. (Sol
dan şiddetli gürültüler) Müsaade buyurunuz, 
ben tanıdığım insanlara.. 

BAŞKAN —• Sataşma üzerine cevap veriniz 
efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ama 
Reis Bey, biraz evvel niye bu diliniz yoktu si
zin? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, her vakit 
vazifesini yapmaktadır divan.. (Soldan gürül
tüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Samet 
Ağaoğlu 1947 de İstanbul'a gider, sorarlar Bö
lükbaşı niçin ayrıldı? Üzüntü ile boynunu,bü
ker, «sadık bir arkadaş, hazin bir maceradır, 
sonra yüreğim parçalanıyor» der. Ama gelir 
bu kürsüde, makyavel gibi her şeyi mubah gö
ren Samet Ağaoğlu bana şirretlik izafe eder. 
Ben kendisine her türlü isnatlarını iade ediyo
rum bu kürsüden. 

Arkadaşlar, bir muhterem zatı diyor, çevir
diler.. Tahrik ediyor hislerinizi, sayın Celâl Ba-
yar 'dan bahsediyor. (Doğru, doğru sesleri) 

BAŞKAN — Mevzu ile ilgili değil bunlar. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bili

yor tabiî böyle sesleri geleceğini biliyor. Böy
le sesler geleceğini biliyor.. Böyle «esler gelece
ğini biliyor. İşte Kâzım Özalp burada. İfadesi
ni tekzip etmedi. Bizim hakkımızda' «bunlar 
kötü adamlardır» diye inönü'ye Celâl Bayar'm 
haber gönderdiğini gazeteler yazdı. Biz de 
dedik ki ; «Baba, evlât diye birbirimize hitap 
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ederdik, aradan zaman geçti ayrıldık ama, I 
birbirimizi bu kadar kötülememeli idik. inönü'
ye bu-haberi göndermemeli idi.. Neden o söz
leri haysiyete dokunan bir söz telâkki etmiyor v 

da alelfevr karşılaşınca yapılan isnadı, iadeyi 
hakaret telâkki ediyor? (iSoldan gürültüler). 

EKREM CENANI (Gazia,nteb) - - Devlet 
Reisinden bahsedemezsiniz. • I 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ya o 
bahsediyor, ya o bahsediyor. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Nasıl oldu, doğrusunu anlat.. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Görü

yorsunuz ya, Menderes çok usta politikada, işi 
curcunaya getirmek istiyor. Hâdiseyi, sahneyi 
anlatın, diyor. Cemaatini tahrik ediyor. Tebrik 
ederim imamı, maharetinden dolayı. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — izah et, açık
ça anlat, «baklayı ağzından çıkar» diyen sen
din. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Onu 
ben anlatacak değilim. Onu anlayan anladı, er
babı anladı. (Soldan anlat, anlat sesleri). Ben 
•emirle konuşmam, müsaade buyurun aslan de
mokratlar. Emirle konuşmam ben.. (Gürültü
ler). Emirle konuşmam. 

Samet Ağaoğlu, bu kürsüde hıncını, kinini 
. ve gayzmı dökmüştür. (Aslan demokratlar ne 
demek, izah etsin sesleri). 

(BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
AGÂH EROZAN (Bursa) —- Senin konuş

mana kim mâni oluyor? Her şeyi kürsüden is
tediğin ıgibi söylüyorsun. Yalnız dürüst konuş. 
Bujıe demek? 

BAŞKAN — Tavzih ediniz ne demek isti
yorsunuz? 

OSMAN. BÖLÜKBAŞI (Devamla). — Sıra 
kapağı vuranlar demektir, vurdu isen alın, 
vurmadı isen alınma.. Tabiî, tabiî konuşma is-
tiyene mâni ölüyorsun, ama o diyor ki, şirretlik 
yapıyorlar, diyor, o hakaretini yapıyor, sükû
netle dinliyorsun, alkışlıyorsun, o «kırılası el-

. lerinle alkışlıyorsun, hakareti alkışlıyorsun. 
AGÂH EROZAN /(Bursa) — Ne olasıca di- t 

yorsun? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — O ki-

rılası ellerle.. I 
BAŞKAN — Osman Bey şahsi konuşuyor

sunuz. t 
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| AGÂH EROZAN (Bursa) — Bu memİekei 

te yalnız kahraman, faziletli adam sen-misin? 
'Sen her şeyi söyliyeceksin, biz susacak mıyız? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Biz de 
uşak değiliz. Söyliyeceğiz. Söyliyeceğim, söy
liyeceğim. (Soldan gürültüler). 

BAŞKAN — Osman Bey, sözünüzü kesece
ğim. 

• OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Söy.-
liyeceğiz, söyliyeceğiz. 19 mitingten geliyorum. 
Samet Ağaoğlu onun hıncını alıyor. 

BAKSAN — Osman Be^!.. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sa

met Ağaoğlu onun hıncım alıyor. Ben her yer
de halkın karşısında vesikaları ye bunların 
amalini konuşturuyorum. Onlara bu dokundu
ğu için bunu söylüyor. Samet Ağaoğlu.. (Gü
rültüler). Müsaade buyurun, Samet Ağaoğlu 
bir müzakere açılsın diyor, okuyalım nutukla
rı diyor. Bir zamanlar, geçen sene bu kürsüde 
muhalifler hakkında jurnallar tutturdu diye 
inönü'ye bu kürsüden hücum ettiği zaman De
mokrat Parti böyle vesikalar bırakmıyacak, 
yüz kızartacak vesikalar, demişti. Şimdi mu
halif milletvekillerinin konuştuğunu gizli ni
kâh kıyar gibi bir köşede zaptettirmekle meş
gul Samet Ağaoğlu.. (Soldan gürültüler). 

Sualimi tekrar ediyorum, onu siz bilirsiniz; 
1947 de.. Sualimi tekrar ediyorum, Hükümete 
tevcih ediyorum, Samet Ağaoğlu 'nun şahsına 
değil, Hükümete tevcih ediyorum.. Eğer ö söz
den neyi kasdettiğini bu kürsüden açıklamazsa 
Hükümete müfteri gözü ile bakacağız. Açık
lasın, kimmiş?.. 

BAŞKAN — Hükümete, iftira ediyorsunuz, 
diyorsunuz. Böyle şey konuşulmaz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) - . Ne 
diyordum? Bu ima, bir iftiradır bizim için,! 
diyorum. 

BAŞKAN •— Geriye alınız sözünüzü efen
dim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, ne diyorum; bu ima ile, yani muhalif 
partilerimizden bâzı çevrelerin bu tahrikatta 

t iş birliği yaptığı diyor, o parti ile diyor, iş bir
liği şuurlu birşey olur, şuurlu bir harekettir. 

f BAŞKAN — Osman Bey, müsaade buyu-
! runuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bunda 
t bir'• i§ birliği varsa, açıklar'Hükümet.. Açıkla-

— 152 — 
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inazsa Hükümet müfteridir, müfteri.. (Soldan 
sensin müfteri, şirret sesleri). Müfteridir, şir
ret do kendisi. ' . - . - • • -

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) ~ 
Şahsıma tecavüz var Beis Bey.. 

BAŞKAN — Efendim, Kemal Bey yazdığı 
tezkerede «Kemal Bey, namus ve şerefle oynı-
yanlar cevap vermelidir» dedi, diyor. Bu sa
taşmadır diyorsunuz.. (Gürültüler). Müsaade 
buyurun. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Efendim, 
müsaade edin, anlatayım.. Usul hakkında ko-

. nuşâcağım. . 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, konuşamaz

sınız, ben söyliyeyim, ondan sonra size söz ve
receğim. 

KEMAL ÖZÇOBAN — (Devamla) — M ü 
saade edin konuşayım. 

BAŞKAN — Tezkereniz burada. O halde 
oradan söyleyin. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, kendisini esasa gelin dediğim zaman 
zabıtlarda vardır, dedi ki, Kemal Bey şeref ve' 
haysiyette sen- de, ben de beraberiz. Sonra eli 
ile böyle yaptı. İkinci defa, Kemal Bey şerefi, 
namusu seviyorsun, dedi, böyle yaptı. 

BAŞKAN :— Efendim, Kemal Beyin yazdığı 
tezkerede kullandığı kelimeleri okudum. Şimdi 
kendileri şifahen izah ettiler. Bu konuşmasında 
Kemal Beye matuf bir sataşma mahiyeti görmü
yoruz. Kendisi direndiği için reyinize arzediyo-
rum. (Neyi.sesleri). . Kendisine sataşma var mı
dır, yek mudur? Sataşma olduğunu kabul eden
ler... Etmiyenler... Sataşma olduğu kabul edil
memiştir. 

BAŞKAN — Agâlh Erozan-Beiy oradan izah 
edim. 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Kırılası elimle 
alkışladın, dedi. v ' ' • 

BAŞKAN — Agâh Erozan 'arkada'şımız; ken
disine, (elleri kınl'sunı) denildiği! için şahsına sa
taşıldığı iddiasındadır. Reyinize1 arzedeceğim. 
Sataşma olduğunu kalbul edenler lütfen ellerini 
fcaldırîsımlar. (Anlamadık sesleri!). ' 

Agâh ErOzam arkadaşımız şahsına sataşıldı
ğından bahisle söz isteimefcted'ir. Konuşmasını 
reyimize arzedeceğim. Kommişmasımı kabul eden
ler... Kabul etmıiiyemler... Kalbul ediİmiştitı*. 

Buyuranı, Erozam Bey. 
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I AGÂH EROZAN (Bursa) '— Muhteremi ar

kadaşlarım; evvelâ barna söz söylemek hakikini 
vendiğini'zdetn dolayı hepimize teşekkür ederim.-. 

iSayım arkadaşlarım; Osman1 Bölükbaşı, Sa
ra et Beyim bir hakikati mesuliyet demlide ede
rek beyanımı alkışladığımi'z sırada, barn'a elleıritn 
kırılsın! dedi. Bern" bu hakikati bugtan de, ya-
rım da her zaman alkışlayacağım. Bunu iyi1 bil
medi lâzımıdır. (Nedir o seslen1). Bu hakikat, 
mu memleketin selâmeti uğrunda Hükümetin al-' 
•mi'ş olduğu ve alacağı kanarları ve Sayın.' Baş
bakan Yardımcısı Sayım1 Samet Ağaoğlu'nun 
deruihde ettiği mesuliyet babımda gayet açık 
kom)uşması<M takdir ederek ailkiişladım. Bu . bey
nim bir milletvekilli1 olarak şafhsi kanaatiimdir. 
Her zaımam beğendiğim ve takdir ettiğim fikir
leri alkışlamaktan zevk duyanım. Bu benim 
em talbiî bir hakkımdır. Bumda bir şey var mı? ' 
•(Yok sesleri). 

^Arkadaşlar işte ben bu şekilde bir harekette 
. 'bulunduğum içim yani şahsi bir kamlaat olacak 

izihair ettiğim bu alkışlama' keyfiyetinle • karşı 
Osmam Blölütobaşı bana, «kırılası ellerinle alkış
ladım» diyor. Soruyorum kendisime, yalnız 
kendisimin' söylediği mi doğrudur? Yalnız ken
disinin kanaatleri, fikirileıri mi doğrudur? Bu 
memlekette her şeyin doğrusunu Osman Bolük-
maşı mı söylüyor1? ('Soldan asla sesleri). 

'Eğer her şeyin doğrusumu kendisi söylediği
ni zanmiediyorSia ben ona aldamıyonmın diyorum, 
o bana memleket selâmeti için deruhdei mesu^ 
Myeitt'em çelldmlmiyem) (bir Hükümet adaimımı al
kışladığım. için, kırılası ellerimle alkışladım, di-

i yor. Bern de kemdiöiineı söylüyorum, sen, daima 
hakikatleri tahrif ederek konuşuyorsun;; sıenin 
de dilini eşek arısı soksun. (Soldan; alkışlar, 
^gülüşmeler, yeter sesleri). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Re&s 
Bey, o da banla sataştı, a'ma1 cevap vermeye1 lü1-
zum görmüyorum.. Omum dilini eşek ansı sok
sun 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI SAMET A&AO&LU (Manisa) — Ar
kadaşlar, Bölükbaşı Hükümetten soruyor: Sos
yalist Partisinin faaliyetine muhalefet partile
rinin bir kısım çevrelerinin teşriki mesai etti
ği hakkındaki sözden maksat nedir, teşriki me
sai nasıl olur ? diyor. 

Arkadaşlar, bir manzara var : Kendisi'kür
süye okumadan çıkıyor, okumaya ihtiyaç his^ 
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setmiyor. Çünkü okursa, hedefe yürümeye bel
ki kuvvet bulmıyacaktır. Onun için okumuyor. 
Beyanatımda hâdiseleri izah ediyorum. Maddi 
manzara var, diyorum. Onu tesbit ediyorum. 
Size diyorum k i : Bâzı işçi hareketleri görüyo
ruz, arkasından da bâzı hareketler müşahede 
ediyoruz. Bunları tetkik eddrken, altında bir. 
Sosyalist'Partisine tesadüf ediyoruz ve maale
sef birtakım muhalif partilerimizin bâzı çevre
lerinde de, bu Sosyalist Partisinin işçilerini 
tahrik, hususunda iş birliği görüyoruz. 

Kendilerinin de burada,.kabul ettikleri, be
nim okuduğum, beyanat, işte bu beyanattır. 

' OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Allah 
kahretsin seni. 

SAMET AĞAOĞLU (Devamla) — Bir il 
kongresi toplanıyor. İl kongresinde işçilerden 
birisi bir soru meselesi ortaya atıyor. Orada 
Bölükbaşı bulunuyor ve diyor k i : Mevzuat Hü
kümete bu izni vermez, Hükümetin buna hak
kı yoktur. Yalniz mahallinde inzibat tedbirle
ri alabilir, binaenaleyh, - kendi kullandığı tâ-\ 
biri kullanayım - 5 0 kişi tevkif edilir, 10 kişi 
ayak altında çiğnenir. Fakat bunlara rağmen 
bu yapılmalıdır. Ben diyorum k i : Bir milletve
kilinin, muttali olduğu, kanunsuz olduğunu 
iddia ettiği bir harekete vatandaşları, itaat et
meyin, diye tahrik etmesi, bir teşriki mesainin, 
bir beraberliğin tam kendisidir. (Soldan bra-
yo: sesleri).'-

Bölükbaşı, bu bir tahrik değildir, diyor. BÖ
lükbaşı ne istiyor? Bülükbaşı'yı bir an için bı
rakalım ve küçülttüğü mevzuumuzu yüksekli
ğini iade edelim : Her vatandaş kendi cürmün-
ee, kendi vicdanınca haksız addettiği bir emre 
karşı itaatsizlik yoluna, bizzat ihkakı hak yo
luna mı gidecektir? Bu takdirde, mahkemeler 
niçin kurulmuştur? Türk Milletinin kayıtsız 
şartsız salâhiyetle mümessili olan Büyük Mil
let Meclisi niçin vazife başındadır? Niçin bu 
memlekette bir Hükümet vardır? Bir Bölük
başı çıkacak, bir başk'a milletvekili çıkacak, 
başka vatandaşlar çıkacak, bugün İstanbul'da 
bir: miting dolayısiyle, yarın falan yerde bir 
tapu memurunun • hareketi dolayısiyle, başka 
bir yerde bir valinin hareketi dolayısiyle, ken
di kafalarına göre, samimî veya gayrisamimî, 
ortada kanuni bir emir vardır, fakat buna 
itaat etmeyin, diyecek. Bu anarşidir, bunun ar- | 

.imi o : ı 
I kasından diktatörler, şefler, hukukta disipline 

inanmış adamlar gelir. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sizin 

kafanız. 
SAMET AĞAOÖLU (Devamla) — Eğer va

tandaşların hak ve hürriyetlerini muhafaza ede
ceksek, her şeyden evvel bu memlekette içti
mai nizamı muhafaza edeceğiz. Kabadayılığa 
meydan vermiyeceğiz. (Soldan bravo sesleri). 
Zabıtları okusunlar, zabıtları okumaktan çe-
kinmesinler, zabıtları okumadan kürsüye çık-
masınlar. Osman Bölükbaşı'na düşen vazife, 
milletvekili sıfatiyle, buraya gelmekti, Büyük. 
Meclise şikâyet etmekti. Büyük Meclis hakem 
olurdu. Meclis bizi ya haklı görür veya haksız 
görürdü. Büyük Meclis benim sözlerimi alkış
lamak suretiyle- tasvip etti, yani hareketimi
zin hukuk kaidelerine uygun olduğunu ihsas 
etmiş oldu. Zabıtlar, buradadır. 

Milletvekilliğinin birinci şartı söylenen söz
leri iyice tesbit etmek, bunları iyice tesbit et
tikten sonra onların çerçevesi içinde konuş
maktır. Ama bu, Bölükbaşı'dan beklenemez 
Bölükbaşı bu yola gelmez. Seksen sene millet
vekili olsa yine gelmez. Çünkü o, kendisi ik
bale, re'si kare kelinceye kadar, memlekette 
daima ve daima hürriyetsizlik, daima kanun
suzluk görecektir. Ben de kendileri gibi söy-
liyeyim : Eski arkadaşımı çok iyi tanırım. Alış
tığı' zihniyet ve yapmak istediği şey, ortalığı 
karıştırmak, memleketi, anarşiye götürmekten 
başka bir şey değildir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinin olduğu 
İçin Osman Bölükbaşı'na söz veriyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — A r k a 
daşlar; bu müzakerenin çığırından çıkmasını 
gönlüm hiç arzu etmezdi ama Samet Bey müte
madiyen çığrmdan çıkarmaya çalışıyorlar. (Gü
rültüler) Müsaade buyurun. Söylediklerini not 
ettim, «iş birliğinin bir delili» Diyor. İş birliği 
no demektir arkadaşlar? Maksatlı olarak, karar
lı olarak bir işte beraber yürümektir. Yoksa 
kanun hâkimiyetini, fikrini boş sene evvel, Sa
met Beyin lütfen kabulünü rica ederim, eski 
arkadaşı iken, Anteb'de müdafaa eden Bölük
başı aynı fikri İstanbul'da söyleyince Sosya-

' list Partisinin amaline hizmet eden, onunla iş 
birliği yapan, anlaşmış bir adam mı olur? Sa
met Bey, vicdanın yok mu? (Soldan gürültüler) 

[ Sayın Samet Ağaoğlu öyle. tehlikeli bir te-
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mayülü burada t ifade ediyor ki, . diyorki, anar
şinin arkasından millî şefler gibi, millî şefle
rin gelmesine ne lüzum vardır? Zabıtlara geç
miş bir alkışı, Meclis kararı olarak kabul eden 
bir Başbakan Muavini, bir millî şef ruhunu ta
şımıyor mu? Arkadaşlar, şuradan ses geliyor, 
üç kişiden mi, beş kişiden mi kimse bilmez, hu
kuk Devletinde Meclisin kararı reylerle olur, üç 
kişinin beş kişinin alkışiyle olmaz. Demek ki, za-
bıtta birkaç İrişinin, alkışı yazıklımı idi Samet 
Ağaoğlu'na göre, Meclis tasvip etmiştir. 

Görüyorsunuz, alkışları kanun haline geti
ren bir adamdan ve onun zihniyetinden daha 
fazla diktatör zihniyeti aranabilir mi bir yer
de? Millî şefe ne hacet, millî şefler bugün mem
leketin başında!... (Gürültüler) 

BAŞKAN —• Başbakan, buyurun. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar, Osman Bölükbaşı 
Hükümetin kanunsuz hareket ettiğini mütema
diyen ileri sürerek kanun hükümlerinin yerine 
getirilmesi hususunu müdafaa etti ve bunu 
burada birçok defa tekrarladı. 

Gerçi bu mesele hakkında daha önce Başba
kan Yardımcısı arkadaşımızın beyanlarını din
lediniz. Fakat bendeniz, mesul adam olarak, bir 
kere daha huzurunuzda meselenin bizce arzet-
tiği manzaranın ne olduğunu ifadede fayda 
görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, her hangi bir huku
ki tasarruf bahsinde, vatandaşlar, kendi hak 
ve salâhiyetleri dâhilinde gördükleri her hangi 
bir hareketi kanun dairesinde farz ederek, bu 
hareketi yapmak üzere alâkalı makamlara mü
racaat etmişlerdir." idare, bunu tetkik ede
rek kanunun koyduğu şartlara uygun bulma
mış, kanuna muhalif görmüştür. Böyle bir 
vaziyet karşısında bir milletvekilinin bu hakkı 
kendi indî telâkkisine göre mevcut farzeyli-
yerek bir vatandaşa veya bir vatandaş grupuna, 
Hayır kanunun mânası bu değildir, idarenin, 
Hükümetin anladığı şekilde değildir. Kanu
nun mânası şudur. O halde kanunu biz tatbik • 
edeceğiz.» fikrini müdafaa ile, bizzat ihkakı 
hakka kıyam etmek, hukuk Devleti mefhumu 
ile kabili telif olımyan bir hâdise teşkil eder. 
(Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, Hükümet her içtihadında, her 
tasarrufunda mutlaka ve mutlaka doğru hare
ket iddiasında olamaz. İnsanlar, topluluklar ve-
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I ya cemiyetler, lâyuhtilik iddiasına düştükleri 

zaman, hakikaten dalâlete sapmış olurlar. Şim
di böyle bir vaziyet karşısında, medeni bir top
lulukta, hukuk devleti çerçevesi dâhilinde ya
pılacak hareket nedir? Büyük Millet Meclisi 
mahkemeler ne güne duruyor? Vatandaşın hak
kını bizzat ilıkak etmesi değil fakat kanun yol-
lariyle hakkını ihkak ettirmesinin kapılan ar
dına kadar açık olan bir rejimde, huzurunuzda 
kanunun ihlâlinden bizzat ihkakı haktan bah
sedilmesi ve hele hukuk devleti prensibini virdi-
zeban etmiş olan, kanunların ve hukukun mü
dafii olması lâzım gelen bir milletvekilinin bu 

, suretle masum vatandaşları harekete sevketmeye 
kıyam eylemesi, hakikaten anlaşılır işlerden de
ğildir, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, benim, Osman Bö
lükbaşı 'ndan 1 000 lira alacağım olabilir. Bu ala
cağım bir senede de bağlı bulunacaktır. Bu ala
cağımın vâdesi de geçmiş olabilir. Benim senden 
bin lira alacağım var diye kendisine Meclis ko
ridorunda veya çarşı içinde, bu parayı senin 
çantandaki mevcudun 1 500 liradan ayırıp 
alacağım, demekliğim ancak bedevi cemiyetler
de olur. Böyle hareket, bir hukuk devleti için
de olmaz. 

Eğer her vatandaş, her topluluk, her millet
vekili kanunu, dilediği gibi anlar ve bizzat 
tatbika kalkacak olursa, o zaman hakikaten, Sa
met Ağaoğlu arkadaşımın dediği gibi, o cemi
yette ne nizam ve ne de intizam kalır. Ondan son
ra, arkadaşlar, anarşi gelir. Anarşinin arkasından 
da neyin geldiği malûmdur. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Osman Bö
lükbaşı gelir onun da arkasından... (Gülüşmeler) 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam
la) — Osman Bölükbaşı arkadaşımızın insaflı 
olmasını çok dilerdim. Hakikaten insaflı olması,, 
haklı olması lâzımgelirdi. Fakat hareketlerinde 
acaba insaflı ve haklı mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, bir an-için nazar
larınızı maziye irca ediniz, bir an için eskileri 
düşününüz. Biz iktidardayız da, biz iktidarı kö
tüye kullanıyoruz da, biz şeflik iddiasmdayız 
da, biz bu memleketi istipdada görürüyoruz da, 
acaba onun için mi kendilerinin hamiyetleri 
galeyana gelmiştir? Asla. Biz iktidarda değil
ken, bir zamanlar iktidara karşı mücadele eder-

1 ken de bizi arkadan hançerleyenler yine kendi-
I leri idi. ' 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Redde

derim Menderes. (Soldan Bölükbaşıya hitaben: 
•süs' sus sesleri) 

ADNAN MENDERES (Devamla) — Soru
yorlar. Sormak lâzımgelirse biz de sorarız: iki 
sene bu yurdu baştan başa dolaşarak Türk Mil
letini, bir muvazaa efsanesi ve yalanı ile aldat
maya çalışanlar bizler miyiz? (Soldan bravo 
sesleri). İki sene bu milletin huzurunda konu
şup durdular. 

Hayatının medarı iftiharı olarak vaktiyle 
okutamadığı yazıları, dinletemediği sözleri bu
gün burada bir defa daha okutmak, dinletmek 
hevesine kapıldı ve bu hevesini tatbik etti. O, 
zamanlar, bizden ayrıldıktan sonra, muvazaa 
var, muvazaa var, diye masum Türk Milletini 
•aldatmaya çalışmıştı. Şimdi, hâdiseler gelip 
geçtikten, 1950 seçimleri yapıldıktan ve ondan 
sonraki vaziyet tebellür ettikten sonra, soruyo
rum: Partilerimiz arasında muvazaa var mı 
imiş? O zaman bunu, inanarak mı söylemişlerdi? 
Hayır, sönmez bir kin, doymak bilmez bir ihti
ras, bunların içlerinde bir <motör gibi mütema
diyen çalışmaktadır ve onları dağbaşı derebaşı 
demeden, diyar di^ar mütemadiyen koşturmak
tadır. 

Arkadaşlar, bu memlekette söz hürriyetinin 
mefkudiyetinden bahsediyor. Beni konuştur
mazsınız diyor: Yine diyor k i : ölüm Allahın 
emri, kafamı kesseniz bile, size karşı söyliyece-
ğim. Kafasının kesilmiyeceğini biliyor da on
dan söylüyor arkadaşlar. (Gürültüler) 

Bu memlekette, parti olarak, fert olarak, va
tandaş olarak, her kesin her türlü hak ve salâ
hiyetleri müemmendir. Masuniyetler tam ve 

' kâmildir. Görüyorsunuz, arkadaşlar, şu kür
süyü kendisi ne hale getirdi? Burada bir arka
daşına, kanaatini alkışlıyan bir insana, bir mil
letvekiline, elin kırılsın, diyor, sonra da hukuk 
devletinden,, nezahetten ve bu kürsüde konuş
maların soysuzlaştırılmasmdan bahsediyor. İn
san şerefinden, insan haysiyetinden bahsediyor 
ve ona dokunulmaz diyor. Muhterem arkadaş
lar, Bölükbaşı arkadaşım, bugün Cumhurbaş
kanımız olan Sayın Celâl Bâyar 'dan bahsettiler. 
Anlat, deelim, onu da sen anlat, dediler. Tavsi
yesine uyarak anlatıyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey, bu da mı sadet? (Soldan, sıadet, sadet ses
leri). ' • '• ' 
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i BAŞKAN — Sizin konuşmalarınızın cevabı 

olmak itibariyle sadettir. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam-. 

la) — Osman Bölükbaşı, istemiyorsan, bunu ko-
nuşmıyayım. (Soldan, bravo sesleri alkışlar). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir).— Konuş, 
cemaatinden eminsin. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, her hangi bir. mese
lenin Yüksek Mecliste müzakeresinde, huzuru
nuzda, binnetice Büyük Millet huzurunda söy
lenilmiş olan ifadeleri açık sözlerin, gammazlık, 
haysiyetsizlik, şirretlik telâkki edilmesi haki
katen müşküldür. Burada bir mesele konuşuyo
ruz. Samet Ağaoğlu arkadaşımıza bir sual so
rulmuştur, bu sualin cevabını vereceksiniz, de
niyor. Kendisi hâdisenin cereyan tarzını anla
tıyor, içtihadını bildiriyor. Biz buna inanmış 
bulunuyoruz. Meclis bunu muvafık görmezse, 
tashihini ister. Sual soran insan 'tatmin edilme-
mişse, sualini istizaha kalbedilebilir. Büyük 
"Meclis de bunu istiyebilir. Ondan sonra kanun
ları, anlamakta Hükümetin, icranın hatası varsa 
düzeltir. Hataya mahal verecek müphemiyet 
varsa, Büyük Meclis, kanunların tefsiri yoliyle 
veya yeni hükümler koymak suretiyle, mevzu
ata sarahat verir ve Hükümetin hat ve hareke
tini adam akıllı sınırlandırır. Bunların hepsi 
mümkündür. Böyle bir meselenin burada konu
şulması sırasında, bildiğiniz ifadelerle Samet 
Ağaoğlu, iş birliği yapılmış diyor. Kendi kong
relerinizden, topluluklarınızdan başka bir top
luluğun mevzuu, işçilerin, sendikaların toplan
tısı ve konuşmaları sizi ne alâkadar eder? On
lar kendi haklarını aramaktan âciz midirler? 
Bir milletvekili olarak kendinizi bir müddei
umumi telâkki ediyorsanız, "onun müdafaa yeri 
burasıdır. Orada vatandaşları tahrik etmek de
ğildir. Buraya bir kanun teklifiyle gelir, bir su
al takririyle harekete geçebilirdiniz. Osman Bey 
bu l^apı hâlâ açıktır. Eğ'er kanunları yanlış an-
lıyorsak, kanunlarda müphemiyet varsa, teklif 
yaparsınız bunları düzeltiriz. Kanunsuz hare
ket etmek hiçbir zaman emelimiz değildir. Ve 
bütün efal ve harekâtımız, şimdiye kadar oldu
ğu gibi, hep gözlerinizin önünde ve Büyük Mil
letin huzurunda cereyan etmektedir. Burada şef
likten bahsetmek mahzı iftiradır. Açık olarak 
fiöyliyeyim; bugün ne şef vardır, ne istibdat 
vardır, ne de istibdada temayül mevcuttur. De-
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mokrasiyi dünyanın gözlerini kamaştıracak ka
dar parlak bir şekilde memlekette yerleştirmiş 
ve en kısa bir zamanda tahakkuk ettirmiş bir 
millet ve Devlet olarak, cihan önünde haysiyet
le yer almış bulunuyoruz. (Bravo sesleri, alkış
lar) Arkadaşlar, kendi gözleri acaba niçin ziya
dan kamaşıyor? Niçin memleketin ikbalinden 
namütenahi huzursuzluk duyuyorlar? 

Hodri meydan demiş olduğumuzu söylüyor
lar. «Biz Hodri meydan, işte Meclis kürsüsü» 
sözünü filân tarihte bir öğle üzeri Sağlık Ba
kanlığının bir köşesinde gözüken kalabalığı bu
raya getirmek maksadiyle söylemedik. Biz, Mec
lis kürsüsünden konuşalım, hazırız dedik. îşler 
iyi gitmiyor diyorlar. Gelsinler, konuşalım, ha
zırız. Bütçe açıktır diyorlar, buyursunlar, konu
şalım, hazırız. Şahsiyatla değil, Devlet ve memle
ket işleriyle alâkadar ne varsa getirsinler, ko
nuşalım. Halbuki bugün bu mevzuu da ne hale 
getirdiğini elemle gördüm, siz de elemle görü
yorsunuz. Reisin müdahalesine ne cevap verdi
ğini gördünüz. Eğer Reis bana sadet harici 
derse, derhal kürsüden inerim. Demin arkada
şımız Kemal özçoban söz istedi, direndi, fakat 
Reis söz: vermedi. Halbuki yalnız muhalefet 
susturuluyor denir. İçimizden pek çokları ikti
dar partisinden oldukları halde söz istemiş ol
dukları zaman kendilerine söz verilmemiş, is
tekleri reddedilmiştir. Bunun zabıtlarda yüz
lerce misali vardır. 

Burada sizlere ne gibi sebeplerle harekete 
gelirsiniz?. Şunu, bunu tutmak için değil, bir 
taraftan söz hürriyetini, müdafaa ıhakkmı ko
rumak, diğer taraftan da bu kürsünün kutsiyeti
nin ihlâline mâni olmak için harekete geçersi
niz. Bu yüksek kürsüde, sizleri bu iki kıblenin 
muhayyel vaziyette şefi halinde görüyoruz; 
arkadaşlar, Osman Bölükbaşı kürsüdeki konuş
ması ile sizi bu iki cazip tesir altında bunalt
mak istiyor. Sizi dinlemez, reisi dinlemez. 

Arkadaşlar, kendileri 19 ncu mitingden ge
liyorlar. Hürriyetin olmadığı yerde miting yap
mak hiç kimsenin haddine düşmemiştir. Çerkeş 
bilir ki, istibdadın olduğu yerde, değil miting 
yapmak,, miting kelimesi dahi telâfuz edilemez, 
arkadaşlar. 19 vilâyette bir mâreke hali meyda
na getirmişlerdir. 

Bu vatan sathını bir cidal sahası, bir kavga 
yeri haline getiriyorlar. Biz, buraya gelsin
ler dedik. Bayram değil, seyran değil, miting-
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I lerde ne arıyorlar? Buraya gelsinler is

tediklerini söylesinler. Geçen sene, da
ha evvel de söylediler ne istiyorlar? Na
sıl bir idare altındayız, bugünden yarma bu 
memlekette sanki bir felâket çıkacakmış gibi, 
af edersiniz söylemekten teeddüp ediyorum, ci
yak ciyak bağırmalarının sebebi nedir? Ne o-
luyoruz? Bir dış tehlike mi var? içte anarşi 
mi var? Yarın seçim mi oluyor? Bir iktisadi 
felâket karşısında mıyız? Hürriyet mi elden gi
diyor? Ne oluyor? , 

Bunlar hâlâ,, Demokrat Partinin eski müca
delesinin tesiri altında, şartların tamamen de
ğişmiş olduğunu, bu memlekette serbest seçim
lerle bir Hükümetin iş başında bulunduğunu, ya-

I rm seçim yapılacağını bu milletin reyinin mu
hakkak surette teminat altında olduğunu unu
tarak, yersiz ve mevsimsiz bir hürriyet mü
cadelesi açmış olduklarını ilân etmektedirler 
ve kendilerini âdeta birer hürriyet kahrama
nı saymaktadırlar. Arkadaşlar bunların hiç bi
risine yer yoktur. Bir an için kendilerini hak
ka ve insafa davet ediyorum. Gazetelerine 
baksınlar, sabah, akşam büyük manşetlerle ha
kikatten, nezahetten, ve hukuk Devletinden bah
sediyorlar. Hükümetin vazifesi bu mitingler
de konşanları tesbit etmektir. Eğer. bunları 
tesbit vazifemiz değilse menetsinler. Hükümet 
bunları tesbit etmekle mükelleftir. Bunların 
hepsi Hükümetin elindedir ve elinde olması da 
kanunen lâzımdır. Oralarda bâzı muhterem re
fiklerinin birtakım hareketleri vardır ki, bun
ları burada tekrar etmeye ve söylemeye dilim 
varmıyor. .Buna hattâ ömrüm boyunca cesaret 
dahi edemem. Söyledikleri, haysiyetli bir in
sanın diline ağır geliyor. Bunlar, küfüre alış
mış olan insanların söyliyeceleri sözlerdir. Şim
di kalkıp konuşmak lâzım gelirse, o repertuvar-
larmda neler varsa, ne kelimeler varsa söyliye-
cektir, ben iki misli ile şimdi burada kendileri
ne söyliyebilirim. Neden korkacağım Bölükba
şı? Korkmuyoruz; diyorlar, biz mi kendilerin
den korkuyoruz, korkacağız? Fakat insan ken
di nefsine kıyamaz. Ben bunları kendilerine si
tem veya her hangi bir tariz maksadiyle söyle
miyorum. Bu kürsüyü el birliği ile muhafaza 
edelim. 

Arkadaşlar, maksatları açıktır. Buraya gel
meden her birimize bir lâf söylesin, o lâftan bir 
fırtına, bir karışıklık çıksın, ondan sonra Meclis-'. 
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te bir hercümerç olsun ve kendileri de bunu I 
gazetelerinde geniş manşetlerle neşretsinler. | 
Maksat işte budur. Bunları bilmiyor musunuz? i 
Bunları vallahi de biliyorsunuz, billahi de bili
yorsunuz. (Gülüşmeler) Bunlar, mekşuf, ma
lûm şeylerdir. 

Arkadaşlar, kendilerine insaf temenni ede
rim. (Soldan bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

{BAŞKAN — Söz, Osman Bölükbaşı'nmdır.' 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Arka

daşlar, Sayın Başbakan, acı olmakla beraber 
mutedil konuşmaya gayret ettiler-. Siz müsaade 
ederseniz, Tanrı da müsaade ederse ben de yu
muşak konuşmıya gayret edeceğim, 

Sayın Başbakan, «düğün değil, bayram değil, 
ne diye miting yapıyorlar?» dediler, ve arkasın
dan da «bir hukuk Devletinin Başbakanı sıfa-
tiyle, bir mesul adam olarak bunu tenkid etmi
yorum» . demek istediler. «Yapabilirler, hakları-

' dır» dediler. Zannederim böyle söylediler. Şim
di ben. de kendilerine cevap veriyorum; neden 
miting yapıyoruz? Eadyo ile Başbakan her is
tediğini, millete duyurmaktadır. . Şerefimizi le-
keliyen sözler olsa duyuruyor, müdafaamızı du-
yurmıyor. (Salonu terketmeler). (Dinliydim 
sesleri). Bir tek kişi kalsa dahi konuşurum, bu
rası Meclistir. 

'Tabiî kellemizin tehlikede olmadığını söylü
yor. Soruyorum Menderes'e acaba înönü elinde 
topuzu tutarken aynı adam aynı şekilde konuşu
yor mu idi? Acaba Menderes'in verdiği temi
natla hazırladığı himaye kanatlariyle mi burada 
konuşuyordu? Neden maziyi unutuyorlar? «îs-
tipdat olan bir yerde, hürriyet olmıyan bir. yer-

V de miting mi yapılır?» diyorlar. Halk Partisi J 
idaresini zalim bir idare olarak Menderes ve ar
kadaşları tavsif ettikleri zaman da biz miting 
yapıyorduk. Demek ki bir memlekette hürriye-

. tin varlığı sadece mitinglerin yapılmasiyle ifade 
ve ispat edilemez. 

ıGrörülüyor ki Menderes tezatlar içerisindedir. 
(Soldan, ne gibi sesleri?). Ne olduğunu bilmem 
ania, tezat olduğu muhakkak. Bizim toplantı 
yapmamızı Menderes bize çok göremez. Resmî 
ilânlarla matbuatı baskı altına alan Menderes'tir.. 

BAŞKAN — Mevzu içinde konuşun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mevzu | 

içerisindeyim. 
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1 İBAŞKAN — Sözlerine cevap verin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) —Cevap 
işte, neden dolayı miitirig yaptık?.. Reis Bey, mü
saade buyurun. Miting yapıyoruz ve yapmıya 
devam edeceğiz. Sayın Menderes bu memleket
te her şeyin teminat altında bulunduğunu tatlı 
sözleriyle ifade ediyor. Ama dün bu memleket
te teminatı kanunlar, verir diye bağıran kendisi 
idi. Bugün tenkid ettiği, teminatlı hürriyet yokf 
tur diye vaktiyle o kadar tenkid ettiği kanunları 
meriyette tutmakta devam ediyor. Bir iktidar 
partisi, ondan sonra da diyor ki, serbest bir 
seçimle iş başına geldik, hürriyet teminat altın
dadır, diyor. Kendi eski sözlerini kendileri nak
zediyorlar. Bu kürsüde Hükümdt olarak prog
ramlarını okudukları zaman dediler k i : «Mev
cut Anayasa, millet hâkimiyeti yerine bir zümre 
hâkimiyetine imkân vermiştir, bu itibarla de
mokratik inkilâbımızm şimdiye kadar elde.edi
len neticelerini mahfuz tutacağız ve fakat Ana
yasayı da değiştireceğiz/ ceza kanunlarını da 
değiştireceğiz, hürriyeti teminalt altına alacağız.» 
dediler^ O zaman böyle konuşan Başbakan şim
di kuru sözün teminat olduğunuzu kürsüde ifa
de ederek tezada düşmekten çekinmiyorlar. 

Kellemizin tehlikede olmadığını, söylediler. 
Biz tehlikenin çok olduğu, birçoklarının ada tav
şanı gibi titrediği zamanlarda naçiz şahsımızı or
taya atarak memleketin her yerinde mücadele 
'etmiştik. Eski şeyleri hatırlıyan Menderes ne
den mücahit diye telgraf çekdiklerM hatırlamı-

, yor? Neden hürriyet uğrunda yaptığınız müca
deleyi takdirle takip ediyoruz diye hapishaneye 
çektikleri telgrafları hatırlamıyor? Görülüyor ki 
arkadaşlar, hâdiseler bir taraflı alınıyor ve mut
laka muhalefet kötülenmek isteniyor. 

Menderes, soruyorum şimdi sana; senin par-
Itin değil mi idi'merhum İsmail Hakin Çevik'in 
imzasiyle bu Meclise her siyasi parti haftada iki 
saat radyoda konuşmalıdır,, demokrasi bunu em
reder diye kanun teklifi yaptıran? O zaman, o 
zaman bu fikirde olanlar, demokrasinin. icapla
rını . çok iyi takdir edenler; şimdi hakaretlerini 
kürsüden radyo ile yayıyorlar, müdafaa hakkı
nı dahi bize çok görüyorlar.. Bir,parti.başkanı 
olarak gidip kongrede nutuk söylüyor, bize kin
dar diyor, bize haçlı sefer zihniyetini taşıyan in
sanlar diyor. , ! 

BAŞKAN — Mevzuun dışına sıkmayınız. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Cevap 

veriyorum çıkmıyorum Beis Bey, mevzu için
deyim, cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Miting sebebini izah edinil. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mi

ting sebebini izaha devam ediyorum, niçin kı
zıyorsun? Eğer bu söz hakkı iki dakika ile mu
kayyetle onu söyleyiniz. 

BAŞKAN — Söz hakkı nihayet mevzu ile 
mukayyet olmak üzere devam eder. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Mev
zuun içindedir Beyefendi, emin olunuz. 

Arkadaşlar, radyodan hakaret ve isnatları
nı yapıyor, hukuk Devletinin başkanı olduğu
nu söyliyen Menderes'e mukabele hakkını, mü
dafaa hakkını dahi bize tanımıyor. Dağ başın
daki .köylü dahi radyoyu dinliyor, evinde bir 
radyo var, onun isnatlarını dinliyor, ama bi
zim müdafaamızı ona duyurmak imkânını Men
deres bize vermiyor. Ondan sonra diyor ki 
«muhalefet teminat altındadır, demokrasi bu 
memlekete gelmiştir» diyor. Görüyormusunuz 
Menderes'in tezadını? Halk Partisi bunu yap
tığı zaman Menderes kükriyordu, kanun dışı 
kanunlarla bu memleket idare edilir diyordu. 
Yani, tâbir caiz ise, dağa çıkmış kanunlarla 
idare edilir diyordu. Ayni kanunlar bugün, me
riyette, muhalefete teminat olarak ne getirmiş
tir, 14 Mayıstan bu tarafa? 

Şimdi müsaade buyurunuz, bir vesika ko
nuşsun da o zaman Menderes tatmin edilir zan
nederim. 

Arkadaşlar, hürriyet vardır diyor Mende
res, bu memlekette, kanunun verdiği bir hak 
kullanılır dersem onun bana göre bir takım 
kayıtları vardı. O kayıtlar enfüsidir diyor, ben 
takdir ederim, diyor, menderes. «Hürriyet var 
bu memlekette, muhalefet teminat altındadır» 
diyor. Ama şunun altında, hem Menderes'in 
imzası var, hem Sayın Bayar'm, hem Fevzi 
Lûtfi'nin, hem Samet Ağaoğlu'nun. 3 Eylül 
1949 da İzmir'de Demokrat Parti âdeta karar
gâhını kurmuş vaziyette. İnönü dolaşıyor, hu
sumet telkin ediyorsunuz diye muhalefete hü
cumlarda bulunuyor. İnönü'ye cevap vermek 
üzere... 

BAŞKAN — Sadet dışına çıkıyorsunuz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır, 

hayır çıkmış değil. 
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1 BAŞKAN — Tarihten bahsediyorsunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır 
tarih değil. 

BAŞKAN — Geçmiş şeyler. 
MURAD /ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Ekseri

yet yok Saym Başkan. 
' OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Temi- • 

natm bulunmadığını anlatan vesikalar okuyorum. 
(Gürültüler). Görüyorsunuz ya arkadaşlar... (Ek
seriyet yok sesleri). Görüyorsunuz ya.. Arka
daşlar imzalardan bahsettim, kerem buyurun da 
imzalara ait yazıları bir sayfa, iki satır okuya
yım. (Oku sesleri). Müsaade buyurun. (Gürül
tüler). Sabredin arkadaşlar. 

Ödemiş'te Sayın Celâl Bayar bir nutuk soy
uyor. Bunu Genel Kurul İzmir'de hazırlıyor. 
Bakınız ne diyor ve bugün Menderes ne yapıyor? 
Devlet Reisi olan vatandaşı Ceza Kanunu ağır 
müeyyidelerle himaye etmektedir. Bu bakımdan 
parti başkanları olarak vaziyetlerimizde değişik
lik yoktur. Parti mücadelelerine karıştığına gö
re, tenkidlerin mihrakında bulunmak icabettiği 
halde kendisi Devlet Reisiliği sıfatının zırhları ar
kasında saklıdır. Yani «ey İnönü, diyor, sen tenkid 
ediyorsun, biz seni tenkid edeceğiz ama diyor, oka-
dar tehlikeli kanun hükümleri var ki, diyor, in
san dilini uzatmaktan çekiniyor diyor. Bunun 
neresinde müsavat? » diyor. Ozaman Devlet Rei
sine çök gördükleri zırhın daha kuvvetlisini ba
kanlarına giydirmek için Meclise kanun tasarısı 
getiren Menderes, hürriyeti getirdik bu memle
kete diyor arkadaşlar.. (Sağdan bravo sesleri al
kışlar). 

Arkadaşlar; (Soldan, muvazaa muvazaa ses
leri). Anlaşılan nasırına basıyoruz bâzılarının, 
dinleyiniz, bakınız ne diyorlar, ibretle dinleyiniz. 
İnönü muhalefete ne teminat verilecektir diye 
bir söz söylemiş, cevap veriyorlar: «Şayet muha
lefete reva göreceğiz dedikleri acı muameleler akıl
larına geliyorda muhalefete geçmeye mecbur ol
dukları zaman, mukabeleye mâruz kalacakların
dan endişe ediyorlarsa söyliyelim ki, muhalefete 
teminat meselesini halletmek henüz kendi ellerin
dedir. Demek ki, muhalefet için teminat meselesi 
denen muallâkta bir mesele varmış.» Elbette bu 
mesele lâfla halledilecek bir mesele değil. De
vam ediyor: «Demokrat Parti, bahis açılmışken 
bize, düşen, iktidara geldiğimiz zaman bugün 

j muhalefet için istediğimiz hakların muhkem te- ' 
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minat altında bulunacağı bir sistemi kurma az- I 
minde olduğumuzu söylemekten ibarettir. De
mokrat Partinin ana gayesi budur ve partimiz 
kendini inkâir ve hattâ mahvetmeden başka türlü 
bir harekete muktedir değildir. Muallakta bulunan 
muhalefet teminatı meselesini, ey inönü, diyor, 
elindedir halletmek, Meclis ekseriyeti elindedir, | 
çıkar kanunları, mesele kalmasın, diyor. Biz ge
lirsek ne yapacağız diyor, öyle bir sistem kuraca
ğız; - bu sistem Menders'in §ahsi teminjatiyle, se
vimli çehresiyle kurulmryacak - kanunlarla kuru
lacak ve o da diyor, muhalefet huzur içinde ça
lışacak. Bunu yapmazsak diyor, biz kendimizi de, 
partimizi de inkâr ve mahvetmiş oluruz.» diyor. 

İktidara geldi Menderes, muhalefete teminat 
narînna ne getirdi bu Meclise? soruyorum. (Sol
dan gürültüler). 

Ne getirdi bu Meclise, ne getirdi? (Soldan 
gürültüler). Söyleyin. Devlet Reisine hakaret 
etse birisi bir sene hapis cezası idi, şimdi bakana 
hakaret edecek olursa bir sene ağır hapis cezası 
giyecek, getirdiği tasarı... İşte, getirdiği teminat 
budur arkadaşlar. Temayülünü söyliyorum arka
daşlar, Meclisten geçmedi, fakat hukuk Devletin
den bahsediyor Menderes. (Gürültüler). 

Muhalefete getirdikleri teminatı söyliyeyim: 
Halk Partisine zalim derdik; hakikaten zalim 
tarafları çoktu; Halk Partisine gasıp derdik, 
hakikaten gasıp olan tarafları çoktu; fakat, 
fakat, fakat onun devrinde' Ceza Kanununda 
bir müstehase madde halinde yatan 161 nci 
maddeyi Menderes'in hürriyet güneşi canlan
dırdı7 ve muhalefetin beyninde bir kılıç gibi tu
tuluyor. Hâlâ muhaliflerini askerî mahkemele
re sevkediyor. 

BAŞKAN — Osman Bey, kanun geldiği za
man mütalâanızı beyan edersiniz, kanun gelmiş 
değildir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ten
kidimi söylüyorum Beyefendi. 'Görüyorsunuz, 
muhalifleri askerî mahkeme ile tehdit eden bir 
Hükümet, hürriyetten bahsediyor. Hakikaten 
tebessümle 'karşılanacak bir söz. Bir usul mad
desini değiştirmemek için iki senedir direnen 
bir Hükümetin hürriyet davasındaki samimi
yetini kabul etmek için insanın aklını kaybet
mesi lâzımdır. 

BEKİR OYNAGANLI (Afyon Kara/hisar) — 
O halde ne duruyorsun, Halk Partisine girsene.. 
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OSMAN BÖLÜKBASI (Devamla) — Görü

yorsun ya'mugalatayı.. Halk Partisi daha iyi
dir.. O kötü idi ama sen iyi olmak için geley
din, sen^niye olmadın? 

BAŞKAN — Sadede gelin. : 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sen 
niye olmadın, sen niye olmadın? Onların bir 
şeddesi varsa kötülükte, senin iki şedden var. 
(ıSöyle, söyle sesleri),. Söyliyeyim, söyliyeyim. 
Halk Partisi .hiçbir muhalefet liderini1 askerî 
mahkemeye sevketmemiştir. Kaza birliğini bu 
millete vadeden. Demokrat Parti, usule ait,. 
bir maddeyi bir günde değiştirmek mümkün 
iken iki senedir ayağını. diriyor, muhalefetin ; 

başında bir tehdit kılıcı olarak tutuyor. 
BAŞKAN — Mevzu üzerine geliniz: 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Nere

de teminat? 
BAŞKAN — Keseceğim sözünüzü. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kese

mezsiniz Reis Bey, keserseniz demokrasiyi kes
miş olursunuz. (Sağdan alkışlar). (Soldan gü
rültüler, gülüşmeler). 

BAŞKAN —• Usul var, kanun var efendim; 
bu kürsü rasgele konuşmak için değildir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
Bey> Menderes konuştu, muvazaadan bahsetti, 
alâkalı mı idi konuşmalarla? Sesimizi çıkarma
dık, dinledik. Siz niye sabretmiyorsunuz? Hâ
kimlikten geldiniz, müsavatı tatbik edin, ada
let odur. 

Görüyor musunuz? Bir İller Kanunu vardı, 
diyordu ki Celâl Bayar : «Memurları valiye 
kul yaptınız, valiyi de Hükümete, o da bura
da, böyle kanun mu olur» diyordu. Encümen
de sordum, Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu'na, ne 

| zaman değiştireceksiniz? «Kanun yenidir, nok
sanları anlaşıldıktan sonra değiştireceğiz.» En
cümenin huzurunda o zaman dedim ki : «Sök-
mensüer'c, 46 dan sonra Seçim Kanunu de
ğiştirilsin» denildiği zaman «bu kanun daha ye
nidir, beş, altı devre tatbik edilsin de ondan 
sonra değiştiririz» demişlerdi. «Demek ki, de
dim, bu da onun aynı oluyor. Temenni ederim 
ki siz o zihniyetle hareket etmiyesiniz.» 

O halde soruyorum şimdi Demokrat Parti
ye, acaba hürriyet bu memlekete lâfla mı gele
cek? Teminatlı hürriyetten bahsediyorlardı. 

| İsterseniz aynı Gazianteb gazetesinden Ahmet 
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İhsan'in yazdığı parçayı okuyayım: «Teminat
lı hürriyet istiyoruz diyor, o da ancak ••kanun--" 
lar r Anayasanın ruhuna uygun bir şekilde ta
dil etmekle olur, diyor. Celâl Bayar diyor, te
minat sistemle kurulur, biz onu kuracağız, kur
mazsak kendi partimizi inkâr etmiş oluruz» di
yor. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Hürriyet 
yok mu? t(Soldan gürültüler). 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bana 
niye kızıyorsunuz?1 Kızacaksamz, bu sözü söy-
liyenlere kızın, Ben tekrar ediyorum,-nedir, ne 
ile mevcut, ne ile mevcut? (Soldan hürriyet 
yok mu ? sesleri). Yahu hürriyet sözle olmaz. 
Hürriyet teminatı kanunla verilir. (Gürültü
ler). Müsaade buyur, 

'BAŞKAN — Eğer bir kanun teklifi ise, usu
len gelirsiniz. Mütemadiyen mevzu dışına çı
kıyorsunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reis 
(Bey, ben mevzuun dışına çıkmıyorum, aynı şe
yi izah ediyorum. , 

BAŞKAN — Reye arzediyorum, müsaade 
buyurun. * 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Neyi 
reye arzediyorsunuz ? 

BAŞKAN — Efendim, üç defadır kürsüye 
çıkıyorlar... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Reye 
vaz'edilemez, usule muhalif. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Son-

söz milletvekilinindir. 
BAŞKAN — îki defadır kendilerine konu

ya dönün diye ihtar ettim, üçüncü ihtarı da 
şimdi yapmış bulunuyorum. Bu birleşimde ko
nuşmasının menedilmesini reyinize arzediyo
rum : Kabul edenler... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Kabul 
etmezler yahu insaf var bunda. (Anlamadık 
Reis Bey sesleri)! Arkadaşlar beni Başbakandan 
sonra konuşmaktan menetmek için oya arzedi-
yor. (Konuşsun sesleri) 

BAŞKAN — Konuya dönmesi için kendisine 
üç defa ihtar ettim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hayır, 
konunun üzerindeyim. 

BAŞKAN — Dışındadır. Müsaade buyurun. 
Reyinize arzediyorum. 
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i OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka

daşlar... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, ikinci ihtarı yap

tık, şimdi de üçüncü ihtarı yapmış bulunuyo
ruz. Usul hükmüne göre bir birleşimde konuya 
dönmesi için üç defa ihtar alanların o birleşim
de konuşmaktan men'i icabetmektedir. Bunu 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Etmez, 
onlar da etmez. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Buyurun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bravo, 
sağ olun. 

Şimdi arkadaşlar, görülüyor ki, 14 Mayıstan 
bu tarafa milletin iradesi tecelli etti. Ama o ira
denin müteveccih bulunduğu gaye henüz ka
nunlarla teminat altına alınamamıştır. Bizim 
iddiamız budur. Dilimizin döndüğü kadar fikir
lerimizi hem bu kürsüde söyliyeceğiz, hem mey
danlarda söyliyeceğiz. Halk Partisi de vaktiyle 
öyle söylerdi, «Ne geziyorsunuz meydanlarda, 
gelin Meclise» derdi. Menderes ve arkadaşları
nın cevabı, «bizi dört duvar arasında boğmak 

7 mı istiyorsunuz, demokraside halkın önünde de 
konuşulur» diyorlardı. Ben. aynı şeyi söylüyo
rum. Neden âmallarma kızmıyorlar da bana 
kızıyorlar? (Gürültüler). 

Arkadaşlar, Başbakanın bir isnadına cevap 
vereceğim: Sayın Başbakan dedi ki : «bunlar 
o kadar kindar insanlardır ki, kindarlık bun
ların şiarıdır, dedi». Bunu gittiği yerde söylüyor. 
Şimdi hafızanızı yoklamanızı rica ediyorum; eli
nizi vicdanınızın üzerine koyunuz, Hükümet... 
(Gürültüler) Hükümet burada programını oku
duğu zaman, biliyorsunuz, tenkid ettim. Birçok 
arkadaşlarımızın alkışlariyle karşılandı. Meclis 
kararı demiyeceğim ama alkışlarla karşılandı. 
Sonunda dedim ki, biz dedim, bu iktidarın müş
kül şartlarla iş başına geldiğini ifade etmek is
teriz ve 14 Mayıs iktidarının demokrasi icabla-
rma uygun hareket etmek şartiyle muvaffak ol
masını da dileriz dedim. Böyle bir temenni ile 
kürsüden indim. Ve yine sizler alkışladınız. 
Kürsüye Menderes geldi. Ne dese beğenirsiniz 
arkadaşlar? Hani her şeyi sadette olacaktı, 
fikre fikirle mukabele edecekti Menderes? Geldi 
burada kin ve gayzını üzerimize boşalttı. San ki, 

benim fikirlerim hahis mevzuu değil de Millet 
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Partisiyle eski dâvalarını halletmek için. Men
deres burada konuşuyor. Başbakan olarak ne 
dedi bilir misiniz? «Bizden 20 şu kadar millet
vekili aldılardı, millet bir tanesini seçmedi, oh 
oldu.» dedi. Bu kelimelerle değil ama bu millet 
onları dedi, malûm fikirleriyle, zihniyetleriyle 
tanıdığı için, külliyen tasfiye etti.dedi. Soru
yorum arkadaşlar, burada temenni ile ve müşkül 
şartlarla iş başına geldiniz diyerek inen bir mil
letvekiline 410 arkadaşın alkışlariyle kürsüye 
gelen Menderes'in kürsüden söyliyeceği söz bu 
muydu arkadaşlar? Görüyorsunuz, kindarlık biz
de değil, Meclis zabıtlarının şahadetine göre, 
bizden ziyade Adnan Menderes'tedir. (Soldan 
gürültüler) 

Ben arkadaşımızın kanaatini tenkid için eli 
kırılasıca demedim, Şeref ve haysiyetimize taar
ruz ediliyor da onu alkışlıyorsun dedim. Yoksa 
bir hukuki meselede bir anlayışı bu kürsüde ifa
de eden Başbakan muavinini alkışlıyana benim 
söyliyecek bir sözüm yoktur. Ben onu... Dikta
fon var, merak etmeyiniz, çalarsınız, dinlersiniz. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Bölükbaşı, 
bırak artık Kandil aşkına. (Gülüşmeler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dikta
fon var, diktafon burada.. Hepsi tesbit ediliyor. 

Sayın Başbakan hukuk devletinden bahsedi
yor ve diyor ki, benim birisinden alacağım olsa 
yakamdan tutup alabilir mi? Mahkemeler ne 
güne duruyor diyor, öyle misaller veriyor ki 
mevzu ile hiç alâkalı değil. Biz bundan bahset
medik. Herkes alacağını silâhla, bıçakla alsın 
demedik. Ya ne dedik? îçtimaatı Umumiye Ka
nunu o kadar sarihtir ki Hükümete müsaade 
edip etmemek gibi bir hak tanımamıştır. Kanu
nun mutlak sarahati karşısında ben müsaade 
etmiyorum diyen valinin sözünün hiçbir kıyme
ti olamaz. Ve kanun diyor ki «o sözün kıymeti 
olamaz, zaptı tutar toplantıyı yaparsınız» di
yor. Bu kadar sarih bir şey ifade eden bir in
sana mevzuu dolaştırıp dolaştırıp bir şeyler sıç
ratmak temayülünden kendilerini kurtaramı
yorlar.. Hangi tarafta asalet? Şimdi soruyorum 
vicdanlarınıza. (Sende sende sesleri) Söyleme
yiniz ağzınızla... (Ekseriyet yok sesleri) 

Alkıştan Meclis kararı çıkarıyorlar. îşte şef
lik zihniyeti budur, dedim; ne şef var, ne şef-
cjk var dedi. Ama bu sözü ben söylememiştim. 
Alkış Meclis kararı diye, Başbakan muavini 
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I huzurunuzda söylemişti. Yook Meclisinizin öy

le üç kişinin, beş kişinin alkışiyle* Meclis tasvip 
etmiş denemez. (Soldan gürültüler) Denemez. 
Reye konur, Anayasa var, tüzük var. On kişi de 
alkışlar, 50 kişi de alkışlar. Meclis kararı mıdır 
bu? Meclisin tasvibi midir? O arkadaşların tas
vibidir. (Gürültüler) 

Ne ise, herkes rolünü oynuyor, onlar da oy
nasın... (Baş rol sende sesleri) 

Bu Mecliste diyor; muhalefete söz verilme
diğinden şikâyet ediliyor. Hükümet burada üze
rimize Başbakanın ağzı ile kin ve gayzmı bo
şalttı. Söz istendiği zaman, bize söz verilmedi ve 
O zaman «zavallı demokrasi» diyerek buradan 
dışarı çıktık. (Soldan gürültüler) Meclisin za
bıtları burada. Gensoru dolayısiyle parti adına 
söz istedim, sayın Koraltan lâtife zevkmdan 
kendini mahrum edemedi, grupu var mı, yok 
mu diye istihza zevkinden kendini men'ede
medi. Ama zaman geçti parti mümessili ola
rak ikinci Hükümet kurulduğu zaman benden 
evvel altı kişi vardı; parti adına söz istediği 
için buyursun kürsüye dedi. Biz Meclisin Baş
kanında istikrarı göremiyoruz, nerede imiş bu 
memlekette hukuk Devleti? (Soldan grürültüler, 
hakaret etme sesleri) Yakayı söylüyorum, neye 
hakaret olsun. Vakayı söylüyorum, vakayı!-
Hakaret diye hassas olmayınız. Vaktiyle siz de 
söylemiştiniz. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Konya) —- Hakaret 
ediyor, Meclisin şahsiyeti tnâneviyesini tahkir 
ediyor. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
istikrar yok kararda diyorum. O hakaret diyor. 
Bunun neresi hakaret? Tabiî misalini söyliye-
ceğiz, elbette söyliyeceğiz. 

BAŞKAN — Mevzuu ikmal ediniz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Hu

kukçusunuz, hukukçusunuz, misaller söylüyo
rum. (Gürültüler) öyle, öyle, öyle. Haydi ka
nun dışı diye bir kanun çıkarın da biz de kur
tulalım, siz de kurtulun, haydi. Yani bir de 
onu yapsanız size bravo diyeceğim. (Gürültüler) 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Sizin hukukla 
telif edilecek yeriniz kalmamıştır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Men
deres himayenize güvenerek burada cesur ko-

) nuştuğumu söylüyor. Menderes çok iyi hatırlar 
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ki, her kesin korktuğu zamanlarda bağıran ben
dim. işte şahitleri burada. (Aman aman efen
dim sesleri) Ya, tabiî tabiî. Nasıl itham eder
siniz? Teminat var da öyle konuşuyor diye, bizi 
şantaj yapmakla itham edersiniz? Teminatın 
olmadığı zamanlarda en çok konuşan birisi ben
dim, bu memlekette. (Evet öyledir sesleri) Na

sıl itham edersiniz? Elbette, elbette.... Elbette 14 
Mayıstan sonra demokrat olanlarla 12 ye çey
rek kalanlar bilmez onun acısını. (Sağdan bra
vo sesleri) 

BAŞKAN -—'Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,35 
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