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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum 
Gündemdeki kanun teklif ve lâyihalarının 

sorulardan önce görûşülmesd hakkındaki önerge 
kabul olundu. 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hak
kındaki 5591 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi
nin (b) fıkrasının değiştirilmesine; 

Memlekete muafen girip de muhassasun'leh-
leri haricinde kullanılan eşyanın Gümrük Ver
gi ve Resmine tâbi tutulmıyacağma; 

İltisak ve kuşak hatları inşasına, 
Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 5501 sayılı 

Kanunla değişen 66 ncı maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanunlar 'kabul olundu. 

Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu madde
sinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında
ki kanun lâyihasının birinci maddesi komisyo
na verildiğinden görüşülmesi geri bırakıldı. 

Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Veril
mesi hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine ve göçmenlerle nakledilenlere ve 
muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağı-

Lâyİha 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet

me Umum Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin 
ücretlerine dair olan 2847 sayılı Kanuna ek 
ve tadillerinin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihası (1/649) Ulaştırma, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına) , 

tılması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun kabul edildi. 

Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında
ki kanun lâyihasının maddeleri üzerinde gö
rüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

tkintci Oturum, 
Atina'ya gitmiş bulunan Dışişleri Vekili 

Fııad Köprülü'nün dönüşüne 'kadar kendisine 
İçişleri Vekili Eteni Menderes'in vekillik ede
ceğine dair Cumhurreisliği tezkeresi, okundu. 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkın
daki kanun lâyihasının maddeleri üzerindeki 
görüşmelere devam olundu. 

21. VII. 1953 Sah günü saat 10 da toplaml
ınak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Elâzığ Mebusu İstanbul Mebusu 
M. #. Yazman F. Tekü 

Kâtip 
Eke Meşbusu 

A. Morgu 

2. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
Mühendislik ve Mimarlık hakkındaki 3458 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık 
komisyonları raporları (2/234) (Gündeme). 

3. — Vicdan ve toplanma hürliyetinin ko
runması hakkında kanun lâyihası ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/648) (Gündeme). 

İ. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C t OTUBUM 
Açılma saati : 10,10 

REİS — Reisvekili M. Şevki Yazman 

KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Ahmet Morgil (Bize) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Tam yoklama yapıldı.) 
REÎS — Oturumu açıyorum. 
Gündemle ilgili takrirler var, okunacaktır: 

'Yüksek Reisliğe 
(Bugünkü gündemde mevcut kanun tasarı ve 

tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Afyon ıMebusu 
Gazi yiğitbaşı 

REÎS — Buyurura. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu); — Muhterem 

arkadaşlar, Meclisi Ali bâzı yeni kanunların, 
dana doğrusu iktidarın iktidarda kalmasına 
lâzım olaca'k bâzı kanunların müzakere ve ka
bulünden sonra tatile girecektir. 

!Şimdi arkadaşlarım, 4 - 5 ay evvelinden 
verilmiş sözlü sorular vardır, büyük suiisti
mallerden bahsedilmektedir. (Soldan o., o., ses
leri). 

(FERİT KILIÇLAR (Muş) — Misal ver. 
ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Müsaa

de buyurun konuşayım. Konuşmakla daha iyi 
anlaşırız. Susturmak marifet değil, bir defa 
bendenizi dinleyin, sizin de fikirleriniz vardır. 
Doğru fikre hürmet ederiz. • 

(Dört, beş aydan beri vermiş, olduğumuz 
sözlü sorular vardır. Bunlar bizim şahıslarımı
zı alâkadar etmez, 21 milyon vatandaşı alâka
landırmaktadır. Suiistimaller v,ardır, bu 'mem
lekette Staviski'ler meydana getirilmiştir, bun
lar hakkında sorular verdik, cevap alamadık. 
Karadeniz mıntalkasmm bir kısmında mısır 'sı
kıntısı vardır, soru verdik, cevap alamadık. 

Siyasi toplantılarda, propagandalarda De
nizyollarının navlunlarının yüksek olduğunu 
iddia eden dünkü muhalefet, bugünkü ikti

dar navlun fiyatlarına % 75 nispetinde zam 
yapmıştır, bunun da sebebini sorduk, henüz 
hiçbirinin cevabını alamadık. Meclisi Âli ya
kında tatile giriyor, bunları millet öğrenmek, 
bilmek arzusundadır. 

Arkadaşlar, Yüksek Meclisin en büyük va
zifesi kanun istihsal etmektir. Fakat onun ya
nında, ondan eksik olmıyan bir vazifesi de mu
rakabeyi tanzim etmektir. Murakabe vazifesi 
görülmedikten sonra bu memlekette demokra
si vardır, diyemezsiniz. Her şey buraya Grup 
kararı ile geliyor, öğleden sonra da zannediyo
rum Grupunuz vardır, bu Meclis dağılmadan 
evvel sözlü soruların görüşülmesi için Grupu -
nuzda bir karar istihsal ediniz. 

REÎS — Kanunların sözlü sorulardan ev
vel görüşülmesine dair olan takriri reyinize ar-
zediyorum. 'Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Meclis çalışma siyi e ilgili diğer bir takrir 
vardır : 

2 1 . VI I . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Sıcakların artması dolayısiyle bir an evvel 
işlerin bitirilmesi için bugün öğleden sonra da 
Umumi Heyet toplantısı yapılmasına karar ve
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum. Mebusu 
Fehmi Çobanoğlu 

FERÎD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyuru<n. 
FERÎD MELEN (Van) — Efendim; bütün 

tekliflerde bir zihniyet görüyoruz. İktidar parti
si sadece ve sadece her şeyi kendi vaziyetine göre 
ayarlamaktadır. Bu Mecliste Demokrat Parti
den başka partiler de vardır, ve onlar da bugün 
öğleden sonra grup toplantısı yapacaklardır. Si-
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B : 113 21.7.1953 O : 1 
zin partinin grup yapmaması, onların faaliye
tine mâni olmamalıdır, rica ederim, değiştirin 
bu zihniyeti. 

RElS — Bugün öğleden sonra Meclisin çalış
masını bu takrirle reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı efendim. 
Kabul edenler, yani bugün öğleden sonra 

çalışmayı kabul edenler ayağa kalksın lütfen. 
Etmiyenler... Bugün öğleden sonra çalışılması
nı Meclis kabul etmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Kamu alacaklarının tahsil usulü 
hakkında kanun lâyihası ve Geçici Komisyon 
raporu (1/464) 

REÎS — Gündemde yeğlikle görüşülmesine 
karar verilen tasarılardan birinci ve ikinci mad-
delerdekilere ait komisyon raporları henüz gelme
miştir. Üçüncü maddede kamu alacaklarının tah
sili suretine dair kanun lâyihası vardır, evvelâ 
onun müzakeresine devam ediyoruz. 

Üçüncü Bölüm 
Gayrimenkul malların haczi ve satışı 

Gayrimenkul malların, gemilerin haczi 
MADDE 88. — Hertürlü gayrimenkul malla

rın, gemilerin haciz sicillerine işlenmek üzere ha
ciz keyfiyetinin tapuya veya gemi sicillerinin 
tutulduğu daireye tebliğ edilmesi suretiyle ya
pılır. 

Gayrimenkul haczi, bunların hasılat ve men
faatlerine de şâmildir. Ancak borçlunun başka
ca bir geliri yoksa kendisinin ve ailesinin ge
çimleri için kâfi miktarda mahsulden veya sa
tıldıkça bedelinden münasip miktarı borçluya 
bırakılır. 

Alacaklı tahsil dairesi, haczedilen gayrimen
kul ve gemilerin idaresi ve işletmesi, menfaat ve 
hasılatın toplanması için gereken tedbirleri alır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
GEÇÎCt KOMİSYON REİSİ İZZET AKÇAL 

(Rize) — Efendim, sondan ikinci satırda bir 
matbaa hatası olmuştur, (İşletmesi) kelimesinin 
(işletilmesi) suretiyle tashih edilmesi lâzımdır. 
Bu suretle tashihini rica ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen olmadığına göre 
maddeyi bu tashihle kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Haczin rehinli olacaklara bildirilmesi 
MADDE 89. — Gayrimenkul haczinde, gay

rimenkul kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılara 
tapu dairesince hacizden haber verilir. 

REİS — Söz istiyen yok. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Satış ve satış komisyonları 
MADDE 90. — Gayrimenkul!er, satış komis

yonlarınca açık artırma ile satılır. Satış komis
yonu, il ve ilçelerde en büyük mal memurunun 
veya tevkil edeceği zatın başkanlığı altında bele
diye meclisi tarafından kendi üyesi arasından 
seçilmiş bir zat ile alacaklı âmme idaresinin sala
hiyetli bir memurundan ve gayrimenkulun bulun
duğu yer tapu sicil muhafızından teşekkül eder. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İZZET AK
ÇAL (Rize) — Bu maddenin üçüncü satırındaki 
«Başkanlığı» kelimesi «Reisliği» ve «Üyesi» keli
mesi de «Âzası» olacak ve gelecek maddeler de 
buna göre düzeltilecektir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi bu şekilde 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gayrimenkullere değer biçme 
MADDE 91. — Satışa çıkarılacak gayrimen

kullere bilirkişinin mütalâası alınmak suretiyle 
satış komisyonu tarafından rayiç değer biçilir. 

REİS — Söz istiyen yok. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Gayrimenkullerin satış şartnamesi 
MADDE 92. — Tahsil dairesi, satılacak gay

rimenkul için aşağıdaki kayıtları ihtiva eden bir 
şartname tanzim eder : 

1. Gayrimenkul malikinin soyadı, adı ve 
adresi; 

2. Gayrimenkulun bulunduğu mahalle, so
kak ve kapı numarası, durumu ve özel vasıfları; 

3. Gayrimenkulun artırmaya esas olan biçi
len rayiç değeri; 

4. % 7,5 nispetindeki teminat tutarı; 
5. Gayrimenkul üzerindeki henüz vâdesi gel

memiş rehinler hakkında gerekli bilgilerle, satı
şın, gayrimenkul üzerindeki irtifak haklan, gay
rimenkul mükellefiyetleri, ipotekler, ipotekli borç 
senetleri, irat senetleriyle birlikte yapılacağı; 
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B : 113 21. 
6j. Gayrimenkulun rehni suretiyle sağlanmış 

müeccel borçlar varsa bunların müşteriye devre-
dilmeyip satış bedelinden tercihan ödeneceği; 

7. Ne gibi giderlerin alıcıya ait olacağı. 
BEÎS — Necip Bilge. 
NECİP BÎLGE (Niğde) — Efendim, mad

denin okunuş tarzında kulağı tırmalıyan bir nok
ta vardır. Onu izah bakımından söz almış bulu
nuyorum. 

92 nci maddenin üç numaralı bendinde şu hü
küm vardır; (Gayrimenkulun artırmaya esas 
olan «biçilen rayiç değeri». «Esas olan biçilen» 
tâbiri kulağa hoş gelmemektedir. Bu itibarla 
«esas olarak biçilen» demek daha muvafık olur 
kanaatindeyim. Eğer komisyon buna muvafakat 
ederse bu şekilde tashih edilebilir. Değer taraf
tan altı numaralı bent içinde «müeccel borçlar» 
tâbiri geçmektedir. Kâtip tarafından «muaccel 
borçlar» olarak okunmuştur. Hangisi ise o şekilde 
tashih edilmesi doğru olur, kanaatindeyim. Ni
hayet bir numaralı fıkrada ve tertip itibariyle 
düzeltilecek bîr husus daha vardır: «Gayrimen
kul malikinin soyadı, adı» denmektedir. Soyadı 
Kanununa göre ad evvelâ ele alınır. Bu itibarla bu
rada da aynı tertip ve sıranın göz önüne alınması 
için «Gayrimenkul malikinin adı ve soyadı» denme
si lâzımdır. Komisyonun bu husustaki noktai na
zarımı kabul edeceğini düşünerek yazılı bir tak
rir vermemiş bulunuyorum. Kabul ederlerse me
sele kalmaz 

REİS — Komisyon 
KOMİSYON ADINA İZZET AKÇAL (Ri

ze) — Arkadaşımızın birinci bentte mevzuubahîs 
olan (adının ve soy adının) kelimelerinin yerleri
nin değiştirilmesinde komisyon mahzur görme
mektedir. Daha yerinde bulduğu için iştirak et
mektedir. 

İki numaralı bentte bir tabı hatası olarak 
(özel) kelimesi (Hususi) kelimesinin yerine ko
nulmuştur. Yani komisyon prensip kararı ola
rak bu kelimelerin değiştirilmesine karar vermişti. 
Burada her nasılsa (Özel) olarak kalmıştır, bu 
kelimesinin yerine (Hususi) kelimesinin konul
ması lâzımdır. 

Üçüncü bentte (esas olarak biçilen) yolundaki 
tashihi de komisyon kabul etmektedir. 

6 numaralı bentte mevzuubahis olan kelime 
(Muaccel) dir. I 

Bu, suretle maddeyi komisyonca tashih etmiş 
bulunmaktayız- 3 

. 1953 O : 1 
SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 

Efmdim, 92 nci maddenin ikinci bendinde 
«gayrimenkulun bulunduğu mahalle, sokak ve 
kapı numarası» denmektedir, ki burada her han
gi bir zühule mahal kalmamak için (ada ve par
sel numarasının) da konması lâzımdır. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA HİDAYET 
AYDINER (Konya) — Arkadaşımızın temenni
si iyidir ama, her yerde kadastro yapılmamış ol
duğundan gayrimenkullerin ada ve parsel numa
raları mevcut değildir. Eğer varsa, elbette me
mur bunu da koyar. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Efendim; iktidarımızın son aldığı kararla, bir
çok vilâyetlerimizin kadastrolan yapılmaktadır. 

Nitekim sözcü arkadaşımız da; (eğer varsa 
konulur) dediğine göre, konmasının icabettiği 
anlaşılır. Sokak isimleri ve numaralar sık sık 
değişmektedir, bunları belediye lüzum gördük
çe değiştirmektedir. Halbuki ada ve parsel tapu
lara kaydedilir. Sabittir. Bu fıkranın içine ada 
ve parsellerin de ilâvesi zaruridir. 

FERİD MELEN (Van) — Bu kanunun 
Vergi Usul Kanunu ile ahenktar olması lâzım
dır. Vergi Usul Kanununda değerleme esasları 
mevcuttur. Bu esaslar Usul Kanununun 245 nci 
maddesinde sayılmıştır. Burada ve yeni bir mef
hum görüyoruz, (rayiç değeri). Acaba bu rayiç 
değeri, Vergi Usul Kanunumuzda sayılan değer
lerden hangisine tekabül etmektedir, hangisine 
mütenazırdır? Bu ciheti komisyon açıklarsa iyi 
olur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET AYDIN
ER (Konya) — Bahsettikleri kıymetleme mev
zuu başka esaslara tâbidir. Biz burada diğer ka
nuna muvazi olarak satış günündeki rayici al
dık. Maliye satış günündeki rayici tesbit etmek 
mevkiindedir. Onun için komisyon kabul etmiş
tir. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Burada mahalle, sokak ve kapı numarası vardır. 
Numara mahalleye de matuf gibi görünüyor. 
Onun için mahallesi, sokağı ve kapı numarası 
demek lâzımdır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET AYDIN
ER (Konya) — Maksut olan mahalle ve spkağın 
ismi, evin de numarasıdır. Mamafih İzmir gibi 
bâzı yerlerde sokaklar da numaralıdır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu fıkra müphemdir. Maksadı ifade etmiyor. 
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îlânda, satışın yapılacağı yer, gün, saat ve 

satılacak gayrimenkulun durumu ile vasıfları 
gösterilir. 

İlânın birer örneği, borçluya, vekil veya 
mümessiline ve gayrimenkulun tapu sicilinde 
hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olan
lara, tebliğ olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B : 113 21. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET AYDIN-

ER (Konya) — Mâna değişmez. Bir ihtilâfı 
mucip olacak hal yoktur. 

REİS — Bir takrir vardır okuyoruz. 

Reisliğe 
92 nci maddenin 2 nci fıkrasının, kapı ke

limesinden sonra ada ve parsel numarası ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Gazianteb Mebusu 
Süleyman Kuranel 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HİDAYET AYDIN-
ER (Konya) — Her yerde ada parsel yoktur. 
İştirak etmiyoruz. 

REİS — Komisyon iştirak etmiyor. Takriri 
nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Maddenin tashihli şeklini okuyoruz. 

Gayrimenkullerin satış şartnamesi 
MADDE 92. — Tahsil dairesi, satılacak gay

rimenkul için aşağıdaki kayıtları ihtiva eden 
bir şartname tanzim eder: 

1. Gayrimenkul malikinin adı, soyadı ve 
adresi; 

2. Gayrimenkulun bulunduğu mahalle, so
kak ve kapı numarası, durumu ve hususi vasıf
ları; 

3. Gayrimenkulun artırmaya esas olarak 
biçilen rayiç değeri; 

4. % 7,5 nispetindeki teminat tutan : 
5. Gayrimenkul üzerindeki henüz vâdesi 

gelmemiş rehinler hakkında gerekli bilgilerle, 
satışın, gayrimenkul üzerindeki irtifak haklan, 
gayrimenkul mükellefiyetleri, ipotekler, ipotek
li borç senetleri, irat senetleriyle birlikte yapı
lacağı ; 

6. Gayrimenkulun rehni suretiyle sağlanmış 
muaccel borçlar varsa bunların müşteriye dev-
redilmeyip satış bedelinden tercihan ödeneceği; 

7. Ne gibi giderlerin alıcıya ait olacağı. 
REİS — Maddeyi komisyonun tashihleriyle 

birlikte oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul satışında ilân 
MADDE 93. — Alacaklı tahsil dairesi gayri

menkul satışını, artırma tarihinden en az 15 
gün önce başlamak şartiyle ilân eder. İlânla
rın yer, müddet ve şekillerine ait umumi esas
lar Maliye Vekâletince tâyin olunur. 

I Gayrimenkul mallarda artırma ve ihale 
I HADDE 94. — Artırmaya iştirak edecekler

den gayrimenkule biçilmiş rayiç değerin % 7,5 u 
I nispetinde 10 ncu maddenin 1 ilâ 4 ncü bentle

rinde yazılı teminat alınır. 
I Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa ba-
I ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. 
I Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul içiu 

biçilmiş olan değerin % 75 ini bulmak lâzımdır. 
Şayet âmme alacağına ruçhanı olan diğer ala-

I caklar hu gayrimenkul ile temin edilmiş ise, 
artırma bedelinin, bu suretle ruçhanı olan ala
cakların tutarından fazlaya çıkması ve yapıl-

I mış ve yapılacak masrafları da karşılaması şar-
tır. 

I Gayrimenkulun rehni suretiyle sağlanmış 
I muaccel borçlar alıcıya devredilmez, satış bede-
I linden ödenir. 
I Haczedilen gayrimenkullerin ayrılması müm-
I kün olup da bir kısmının bedeli âmme alacağı-
I nı karşılamaya yettiği takdirde, borçlu yazı ile 
I istemedikçe artan kısım satılmaz. Gerekirse 
I tapu dairesine satılacak kısım tefrik ettirilir. 
I İhale kararının bir örneği borçluya veya ve-
I kil veya mümessiline ve gayrimenkulun tapu 
I sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi 
I belli olanlara tebliğ olunur. 
I REİS — Madde hakkında söz istiyen yok-
I tur. Reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul 
I edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

I Artırmanın uzatılması 
I MADDE 95. — Artırmada yukardaki mad-
I dede yazılı miktar elde edilmemiş ise, en çok 
I artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artır-
I ma 7 gün daha uzatılır. 7 nci günü aynı saat-
I te gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Ev-
I velce yapılan ilânda bu hususlar belirtilir. Şu 
I kadar ki, rüçhanlı alacaklı bulunduğu takdir-
I de ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte 
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masrafları da aşması şarttır, aşmazsa satış ya- I 
pılmaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Beyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ihalenin Yapılamaması I 
MADDE 96. — Artırmalarda istekli çıkma- I 

dığı veya teklif edilen bedel 95 nci maddede I 
yazılı olduğu üzere rüçhanlı alacakla, masrafla- I 
rı aşmadığı takdirde âmme idaresince teferruğ I 
edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haciz I 
devam eder. I 

Bu müddette tahsil dairesine her hangi bir I 
istekli müracaat ettiği takdirde, bu müracaat I 
alacaklı âmme idaresince uygun görülmek şar- I 
tiyle, satış için 7 günlük bir ilân yapılarak I 
gayrimenkul 95 nci madde hükümleri dairesinde I 
en çok artırana ihale olunur. Gayrimenkul te- I 
ferruğ edilinceye kadar bir istekli çıkmadığı I 
takdirde tahsil dairesi mahcuz malı uygun gör- I 
düğü zamanlarda satışa çıkarabilir. Bu takdir
de satış ve ilân hakkında yukardaki hükümler I 
ve ihale için de 95 nci madde hükümleri tat- I 
bik olunur. 

REtS — Madde hakkında söz istiyen yok- I 
tur, reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et- I 
miyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili I 
MADDJE 97. —• Gayrimenkul kendisine iha- I 

le olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir I 
ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün 
müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alâ- I 
kadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilânla I 
iktifa olunur ve en çok artırana ihale edilir. j 

Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse 
iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlar- I 
dan mesuldür. İhale farkı ve geçen günlerin 
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminat
tan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil 
dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 ten hesap olu
nur. Aradaki farkın âmme alacağını aşan mik
tarını bundan mesul olan şahıstan tahsil ede
bilmek üzere malı satılan âmme borçlusuna dai
rece bir vesika verilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok- I 
tür. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 
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Gayrimenkullerin teferruğu ve geri verilmesi 

MADDE 98. — İkinci artırma tarihinden 
başlıyarak bir yıl içinde geyrimenkul en az bir 
kere daha satışa çıkarıldığı halde satılmasına 
imkân bulunmadığı takdirde gayrimenkul ala
caklı âmme idaresinin talebi üzerine ve satış; 
komisyonu karariyle âmme idaresince teferruğ 
edilebilir. Teferruğ bedeli, gayrimenkulun biçi
len rayiç değerinin % 50 sidir. 

Teferruğ muamelesinin ikmalini mütaakıp, 
takip ve teferruğ masrafları düşüldükten sonra 
artan bedel borca mahsup edilir. Teferruğ edi
len gayrimenkul teferruğ kararı tarihinden iti
baren bir yıl müddetle satışa çıkarılmaz. 

Borçlu satış komisyonunun teferruğ kararı 
tarihinden başlıyarak bir yıl içinde âmme ala
cağını, gecikme zamları ile birlikte ödediği tak
dirde gayrimenkul kendisine geri verilir. Ferağ 
masrafı borçluya aittir. 

Teferruğ kararı verilmeden evvel biçilen ra
yiç bedelin % 75 i veya fazlasiyle hariçten talip 
çıkarsa alacaklı âmme idaresi teferruğdan vaz
geçer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İhalenin neticesi fesih ve tescil 
MADDE 99. — Satış komisyonu tarafından 

gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı o gayri
menkulun mülkiyetini iktisap etmiş olur. ihale
nin feshi gayrimenkulun bulunduğu yerin icra 
tetkik merciinden şikâyet yoliyle istenebilir. 
İhalenin ilgililere tebliği tarihi şikâyet için 
muayyen olan 7 günlük müddete başdangıç 
sayılır. Tetkik merciinin vereceği karar 10 gün 
içinde temyiz olunabilir. Temyiz talebini Temyiz 
tera ve İflâs Dairesi tetkik eder. îhale edilen 
malın değeri iki bin lirayı aştığı takdirde mu
rafaa istenebilir. İhalenin feshi veya kaydın 
tashihi hakkında başkaca mahkemeye veya idari 
kaza mercilerine müracaat olunamaz. Tescil için 
tapu dairesine yapılacak tebligat şikâyet için 
muayyen müddetin geçmesinden ve eğer şikâyet 
edilmişse şikâyetin intacından sonra yapılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler..* Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Dördüncü bolüm 

îflâs yoliyle takip ve konkordato 
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İflâs yoliyle takip 
MADDE 100. — Âmme alacaklarının tahsili 

için icra ve îflâs Kanunu hükümleri dairesinde 
âmme borçlusunun iflâsı isetnebilir. 

İflâs dairesi, âmme alacaklarının iflâs masa
sına geçirilmesini temin için, hakkında iflâs 
açılan} kimseleri ve basit ve âdi tasfiye şekillerin
den hangisinin tatbik edileceğini bulunduğu 
yerdeki âmme idarelerine zamanında bildirme
ye mecburdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Konkordato 
MADDE 101. — Âmme İdaresi tarafından 

iflâs talebinde bulunulsa dahi tasdik edilen 
konkordato âmme alacakları için mecburi de
ğildir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım 
Zaman aşımı, terkin, yasaklar ve cezalar ve son 

hükümler 

Birinci Bölüm 
Zaman aşımı ve terkin 

Tahsil zamaîu aşımı 
MADDE 102. — Âmme alacağı, vâdesinin 

Tasladığı takvim yılını takip eden takvim yılı 
başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse 
zaman aşımına uğrar. 

Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki 
zaman aşımı hükümleri mahfuzdur. 

Zaman aşımından sonra mükellefin rızaen 
yapacağı ödemeler kabul olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Zaman aşımının kesilmesi 
MADDE 103. — Aşağıdaki hallerde tahsil 

zaman aşımı kesilir : 
1. ödeme; 
2. Haciz tatbiki; 
3. Zorla tahsil ve takip muameleleri sonu

cunda yapılan her çeşit tahsilat; 
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4. ödeme emri tebliği; 
5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal art

malarının bildirilmesi; 
6. Yukardaki 5 nci sırada gösterilen mua

melelerden her hangi birinin kefile veya yaban
cı şahıs ve kurumlar mümessilelrine tatbiki ve
ya bunlar tarafından yapılması; 

7. ihtilaflı âmme alacaklarında kaza mer
cilerince bozma kararı verilmesi; 

8. Âmme alacağının teminata bağlanması; 
9. Kaza mercilerince icranın tehirine karar 

verilmesi; 
10. iki âmme idaresi arasında mevcut bir 

borç için alacaklı âmme idaresi tarafından borç
lu âmme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile 
müracaat edilmesi. 

Kesilmenin rasladığı takvim yılını takip 
eden takvim yılı başından itibaren zaman aşımı 
yeniden işlemeye başlar. Zaman aşımının bir 
bozma karariyle kesilmesi halinde zaman aşımı
nı başlangıcı yeni vâde gününün rasladığı; âmme 
alacağının teminata bağlanması veya icranın ka
za mercilerince durdurulması hallerinde zaman 
aşımı başlangıcı teminatın kajktığı ve durma sü
resinin sona erdiği tarihin rasladığı; takvim yı
lını takip eden takvim yılının ilk günüdür. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İZZET AK-
ÇAL (Rize) — Efendim, üçüncü madde, (zorla) 
kelimesi yerine (cebren) kelimesinin konulması 
suretiyle değiştirilmesini, 

Altıncı bentteki ibarenin (yukarıki beş sıra
da) şeklinde tashih edilmesi lâzımdır, bir mat
baa hatasıdır. 

Maddenin bu suretle oya konulmasını komis
yon rica etmektedir. 

RElS — Maddeyi tashihli şekilde okutuyo
rum. 

Zaman aşımının kesilmesi 
MADDE 103. — Aşağıdaki hallerde tahsil 

zaman aşımı kesilir : 
1. ödeme; 
2. Haciz tatbiki; 
3. Cebren tahsil ve takip muameleleri sonu

cunda yapılan her çeşit tahsilat; 
4. ödeme emri tebliği; 
5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artma

larının bildirilmesi; 
6. Yukardaki 5 sırada gösterilen muamele

lerden her hangi birinin kefile veya yabancı §a-

mi — 
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his ve kurumlar mümessillerine tatbiki veya I 
bunlar tarafından yapılması; 

7. İhtilaflı âmme alacaklarında kaza mer
cilerince bozma kararı verilmesi; 

8. Âmme alacağının teminata bağlanması; 
9. Kaza mercilerince icranın tehirine karar 

verilmesi; I 
10. iki âmme idaresi arasında mevcut bir I 

borç "için alacaklı âmme idaresi tarafından borç
lu âmme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile 
müracaat edilmesi. 

Kesilmenin rasladığı takvim yılını takibeden 
takvim yılı başından itibaren zaman aşımı yeni
den işlemeye başlar. Zaman aşımının bir.bozma I 
karariyle kesilmesi halinde zaman aşımı başlan- I 
gıcı yeni vâde gününün rasladığı; âmme alaca
ğının teminata bağlanması veya icranın kaza 
mercilerince durdurulması hallerinde zaman aşı
mı başlangıcı teminatın kalktığı ve durma süre
sinin sona erdiği tarihin rasladığı; takvim yılını 
takibeden takvim ylılının ilk günüdür. 

REÎS — Başka söz ist'iyen bulunmadığına 
göre maddeyi reyinize arzediyorum: Kabul eden
ler,. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Zaman aşımının işlememesi 
MADDE 104. — Borçlunun yabancı memle

kette bulunması, hileli iflâs etmesi veya terekesi
nin tasfiyesi dolayısiyle hakkında takibat yapıl
masına imkân yoksa bu hallerin devamı müdde-
tince zaman aşımı işlemez. 

Zaman aşımı, işlememesi sebeplerinin kalktı
ğı günün bitmesinden itibaren başlar veya dur
masından evvel başlamış olan cereyanına devam 
eder. I 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul I 
edilmiştir. I 

Tabiî âfetler sebebiyle terkin I 
MADDE 105. — Yangın, yer sarsıntısı, yer 

kayması, su basması, kuraklık, don, zararlı hay
van ve haşarat istilâsı ve bunlara benziyen âfet- | 
ler yüzünden zarara mâruz kalan varlıklarının I 
ve mahsullerinin en az üçte birini kaybedenler I 
adına tahakkuk ettirilmiş ve âfetlerin zarar ver- I 
diği gelir kaynakları ile ilgili âmme alacakları 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle kısmen veya ta- I 
mamen terkin olunur. 

Bu madde hükmünden faydalanmak için âfe- I 
tin vukuu tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili | 
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âmme idaresine yazı ile müracaat edilmesi şarttır. 

Bu madde şümulüne giren bir zararın mev
cut olup olmadığı mahallî il veya ilce 'idare ku
rullarınca, zararın derecesi, Maliye Vekâletince 
genel olarak belirtilecek esaslar dâhilinde ilgili, 
âmme idarelerince tesbit olunur. 

Vergi Usul Kanunu mevzuuna giren âmme 
alacakları hakkında mezkûr kanunun 105 nci 
maddesi hükümleri tatbik olunur. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Efendim, bu maddedeki (mücbir sebepler) me-
yanma (sâri hasttalıkların) da ilâvesini teklif 
ediyorum. 

REÎS — Ferid Melen. 
FERlD MELEN (Van) — Vergi Usul Kanu

numuzda da zannediyorum 105 nci maddedir, 
buna mütenazır hüküm vardır. Ana kanunda 
böyle bir hüküm olduğuna göre burada ayrıca 
bir madde tedvinine ihtiyaç kalır mı, var ise se
bebi nedir? Ve bu hüküm, Vergi Usul Kanu
nundaki hükme mütenazır mıdır? Birbirine uy-
mıyan hükümler mevcut ise, tatbikatı işkâl 
eder. Bu hususta komisyonun bizi tenvir etme
sini rica ediyorum. 

REÎS — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA İZZET AKÇAL (Rize) 

— Evvelce de arzetmiştim. Bu kanun İcra Ka
nununa muvazi, Vergi Usul Kanununda mev^u-j 
ubahis edilmemiş olan özel idare, belediye ve 
bâzı devlet alacaklarının tahsiline mütedair
dir. Bunun için maddede bu şartların tasrih 
edilmesine ve bu maddenin olduğu gibi bırakıl
masına lüzum olduğu kanaatindedir komisyo
nunuz. Sâri hastalıklar kaydının maddeye ko
nulmasına lüzum olmadığı kanaatindeyiz. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — Ka
nuna niçin bu hüküm konmamıştır? Sebebinin 
izahı. 

GEÇİCİ KOMİSYON REİSÎ İZZET AKÇAL 
(Rize) — Efendim arzettim, Umumi îcra Kanu
nuna muvazi bir kanun yapmaktayız. O kanun
da ise böyle bir hüküm yoktur. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — 
Arkadaşlar, yepyeni bir kanun tedvin ediyoruz. 
Eski kanunda böyle bir hüküm yoksa bu yeni 
kanunda da bulunmamasını icabettirmez. Allah 
göstermesin memleketin bir şehrinde veya bir 
bölgesinde sâri hastalkılar baş gösterebilir. Biz 
bu kanunda afatı semaviye gibi âfetleri, şu baş-

- w — 
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kınını nazara alıyoruz da, memleketin umumi 
hıfzıssıhhasını alâkadar eden sâri hastalıklar 
gibi mühim bir esbabı mucibeyi niçin kabul et-
miyelim? Rica ederim, komisyon biraz anlayış 
gösternin. 

GEÇİCİ KOMİSYON REİSİ İZZET AKÇAL 
(Rize) —- Sâri hastalıklar kaydının konmasına 
lüzum görmemiş olmanın sebebini geniş olarak 
izah etmemiş bulunmaktayım ki, arkadaşım tek
rar söz aldılar. Madde (Ve buna benziyen âfet
ler yüzünden) cümlesiyle bu hali de içeri sine 
almış bulunmaktadır. Bunun mânasını, medlulü
nü Vekiller Heyeti tâyin edecektir. Bu itibarla 
hiçbir tehlike mevzuubahis olmadığı kanaatin
deyim. Nitekim senelerden beri icra muamelâ
tım takibeden arkadaşlarım gayet iyi bilirler ki, 
alacakların tahsilini geri bırakacak böyle bir 
(Sair hastalık) memlekette husule gelmemiştir. 

îcra Kanunu hükümlerinin eski olduğundan 
bahsettiler. îcra Kanunu hükümleri bugün ya
şamaktadır ve bu kanunun hükümlerini almış 
olduğumuz memleketlerde de asla bu hükümler 
tadil dahi görmemiş ve böyle bir ihtiyaç hisset
memişlerdir. 

Adalet Vekâleti 1940 senesinde bir hâdiseye 
münhasır olarak Belçika'da bu kararı bulmuş
tur. Sâri hastalıklar ekseriya mevziî olur. Poli
tik makamları işgal eden şahıslar da bunu kıyme
ti ile mütenasip olarak takdir edebilirler. Mad
de buna müsattir. 

REİS — Başka söz istiyen bulunmadığına 
göre maddeyi reyinize arzediyorum. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tahsil İmkânsızlığı sebebiyle Terkin 
MADDE 106. — Yapılan takip sonunda tah

sili imkânsız veya tahsili için yapılacak gider
lerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan 25 
liraya kadar (25 lira dâhil) âmme alacakları, 
âmme idarelerinde terkin salâhiyetini haiz olan
lar tarafından terkin olunur. 

Terkin salâhiyetini haiz olanlar bu salâhiyet
lerinin tamamını veya bir kısmını mahallî ma
kamlara bırakabilirler. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok- j 
tur, kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul i 
edilmiştir. | 
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İkinci Bölüm 

Yasaklar ve cezalar 

Sırrın ifşası 
MADDE 107. — Bu kanunun tatbikmda va

zifeli bulunan kimseler, bu vazifeleri dolayı -
siyle âmme borçlusunun ve onunla ilgili kimse
lerin şahıslarına, mesleklerine, işlerine, muamele 
ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırlarla, 
gizli kalması lâzımgelen diğer hususları ifşa et
tikleri tekdirde 2 aydan 6 aya kadar hapis ce
zası ile cezalandırılırlar. 

Bu sırları kendileri veya başkaları için men
faat temini maksadı ile ifşa edenler beş aydan 
iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır 
ve bu suçun failleri ile birinci fıkradaki suçun 
mükerrirlerinin bir daha devlet hizmetinde kul-
lanılmamalarma karar verilir. 

FERİD MELEN (Van) — Vergi Usul Ka
nununda buna mütenazır bir hüküm mevcuttur. 
O da vergi mahremiyetinin ihlâline dair olan 
339 ncu maddedir. Buradaki hükümle oradaki 
hükmün mütenazır olması icabeder. Çünkü bir
çok ahvalde bir sır ihlâl edilir. Tahsil safha
sında mı, varidat safhasında mı olduğunu veya 
hangi kanuna taallûk eden bir muamele dola-
yısiyle vâki olduğunu tesbite imkân olmaz. Bu
nun yerine, böyle bir madde tedvini yerine 
Vergi Usul Kanununun ilgili maddesine atıf 
yapmak yerinde olur. Meselâ bir sır ifşa edil
miştir, hem Vergi Usul Kanununda ceza hükmü 
vardır, hem de bu kanunda. Hangi hüküm tat
bik edilecektir, tereddüt hâsıl olabilir. Eğer 
bu mütalâam yerinde görülürse sadece Vergi 
Usul Kanununun buna ait maddesine bir atıf 
yapmakla iktifa edilsin. Ayrı bir madde ted
vin olunmasın. 

REİS — Komisyon! 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İZZET AK-

ÇAL (Rize) — Komisyon olarak Vergi Usul 
Kanununa atıf yapmayı yerinde bulmamakta
yız. Arzettiğim gibi, âmme alacaklarının tahsili 
hakkında bir kanundur. O kanundaki madde
leri bu kanunun içinde mütalâa etmekten, tatbi
kat bakımından, faide mülâhaza etmemekteyiz. 

P^ERlD MELEN (Van) — İltibas olmaz mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İZZET AK

ÇAL (Devamla) — Hiç iltibas olmaz. 
RElS — Madde hakkında başka söz istiyen 
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yok. Kabul edenler... Etmîyenler... Kabul edil
miştir. 

Artırmalara katılamıyacak ve artırmalardan 
mal satmalamıyacak olanlar 

MADDE 108. — Bu kanunun tatbikında va
zifeli bulunan kimseler, bu kanun gereğince para
ya çevrilecek malların artırmasına ne kendi ad
larına, ne de diğer kimseler ad ve hesabına iştirak 
edemiyecekleri ve bu artırmalardan mal satınala-
mıyacaklan gibi, bu malları üçüncü şahıslar va-
sıtasiyle veya üçüncü şahıslara satmaldınp onlar
dan beş sene müddetle teferruğ suretiyle dahi 
satmalamazlar. Bu memnuiyet, bunların eşle
rine ve üçüncü dereceye kadar (Bu derece dâhil) 
kan ve sıhrî hısımlarına da şâmildir. Bu memnu
iyet hilâfına yapılan ihalelerin 99 ncu maddeye 
göre feshi istenebilir. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket edenler 
üç aydan üç yıla kadar hapis ve altı aydan üç yıla 
kadar memuriyetten mahrumiyet cezası ile ceza
landırılırlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmîyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Takdir muamelelerine ve kararlara iştirak 
edemiyecek olanlar 

MADDE 109. — Bu kanunun tatbikında satış 
komisyonu reis ve âizasiyle, bilirkişiler ve yine bu 
kanunun tatbiki münasebetiyle kendilerine inti
kal edecek hâdiselerin karara bağlanmasında iti
raz komisyonları reis ve âzası : 

1. Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış ol
salar bile eşlerine; 

2. Kan veya sıhrî usul ve furuuna, evlâtlığı
na veya kendisini evlât edinene yahut kan hısım
lığında üçüncü (bu derece dâhil), sıhrî hısımlık
ta bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan 
kalkmış olsa bile üçüncü (bu derece dâhil) dere-
ceya kadar olan civar hısımlarına; 

3. Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları 
kimselere; 

ait işlerin takdir muamelelerine ve bu işler 
hakkında verilecek kararlara iştirak edemezler. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmîyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Âmme alacağının tahsiline engel olanlar 
MADDE 110. — Âmme alacağının tahsili için 
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hakkında takip muamelelerine başlanan borçlu 
kısmen veya tamamen tahsile engel olmak veya 
tahsili zorlaştırmak maksadiyle mallarından bir 
kısmını veya tamamını : 

1. Mülkünden çıkararak, telef ederek yahut 
değerden düşürerek gerçek surette; 

2. Gizliyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile 
başkasının uhdesine geçirerek veya aslı olmıyan 
borçlar ikrar ederek, yahut alındılar vererek 
gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya 
azaltır ve geri kalan mallar borcu karşılamaya 
yetmezse üç aydan üç yıla kadar hapis cezasiyle 
cezalandırılır ve tevellüt eden zarar az ise verile
cek ceza yansına kadar indirilerek, eğer pek fa
hiş ise yarısına kadar artırılarak hükmolunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmîyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar 
MADDE 111. — Bu kanuna göre istenen mal 

bildirimini gerçeğe aykırı surette yapanlarla, ya
şayış tarzları mal bildirimine uymıyanlar sulh 
işlerine bakan mahkemelerce bir »ydan bir seneye 
kadar hapis ile cezalandırılırlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler.. Etmîyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Mal edinme ve artmalarını bildîrmiyenler 
MADDE 112. — Usulü dairesinde mal bildiri

minde bulunduktan sonra, edinilen mallarla, her 
türlü mallarında, kazanç ve gelirlerinde olan art
maları 61 nci madde hükümleri gereğince zama
nında bildîrmemek suretiyle âmme .alacağının 
tahsilini engellemiş veya zorlaştırmış olanlar sulh 
işlerine bakan mahkemelerce bir aydan bir seneye 
kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Âmme borçlusuna aü ellerinde bulundurdukları 
malları bildirmryenler 

MADDE 113. — Âmme borçlusuna ait elle
rinde bulundurdukları mallan 55 nci maddenin 
son fıkrası gereğince yapılan talebe rağmen bil-
dirmiyenler sulh işlerine bakan mahkemelerce 15 
günden 6 aya kadar hafif hapis cezasiyle cezalan
dı nlırlar. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

İstenecek bilgileri vermiyenler 
MADDE 114. — Kendisine ödeme emri tebliğ 

olunan ve malı olmadığı yolunda bildirimde bu
lunan âmme borçluları bu bildirim ile birlikte 
veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde : 

1. En son kanuni ikametgâh ve iş adreslerini; 
2. Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan 

diğer tahsil dairelerini ve âmme idarelerini ve 
bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildir
mek, nüfus kayıt suretini vermek mecburiyetin
dedirler. 

Bu vazifeyi makbul bir özre dayanmadan za
manında yerine getirmiyenler sulh işlerine ba
kan mahkemelerce bir aya kadar hafif hapsi veya 
100 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandı
rılırlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Suçların takibi 
MADDE 115. — 110 ilâ 114 rıcü maddelerde 

yazılı suçlar, alacaklı âmme idaresinin o ma
haldeki en büyük memurunun ihbarı üzerine 
Cumhuriyet savcılığı tarafından takip olunur. 

Bu suçlar bir hükmi şahıs idare ve mua
melelerini görme sırasında işlenmiş ise ceza, hük
mi şahsın ortaklarından, mümessil ve vekillerin
den, tasfiye memurlarından idare meclisi başkan 
ve üyelerinden, murakıp ve müfettişlerinden veya 
müstahdemlerinden muameleyi yapmış olanlar 
hakkında hükmolunur. 

REİS — Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, suçlar, biliyorsunuz, iki suretle 
takip edilir. Birisi re'sen takip yoludur. Müd
deiumumi her hangi suretle bir suça muttali olur
sa doğrudan doğruya takibat yapabilir. Diğeri de 
mağdur olan kimselerin veya idarelerin şahsan 
şikâyeti üzerinedir. Şimdi 115 nci madde bu 
iki şekli mezçetmiş vaziyettedir. «110 ilâ 114 ncü 
maddelerde yazılı suçlar, alacaklı âmme idaresi
nin o mahaldeki en büyük memurun ihbarı üze
rine Cumhuriyet savcılığı tarafından takip olu
nur» diyor. Metni okuduğumuz zaman öyle bir 
zehap hâsıl olmaktadır ki, o mahaldeki en büyük 
memur ihbar etmediği takdirde Cumhuriyet sav
cılığı takibat yapamaz, şeklinde mütalâa edile-
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I bilecek bir durum arzetmektedir. 113 ve 114 ncü 

maddeler de göz önüne alınarak Cumhuriyet 
müddeiumumileri re'sen takibat yapmalıdır. Bu 
hususun sözcü tarafından açıklanmasını rica edi
yorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA İZZET AK-
ÇAL (Rize) — Umumi takip hususundaki hü
kümlere aykırı bir hüküm yürütmemiş bulunmak
tayız. Yalnız alacaklı âmme idaresinin o mahal
deki en büyük memuruna ihbar mükellefiyetini 
tahmil etmiş bulunmaktayız. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Müddei-
I umumiyeye ihbar vâki olmadı diye bu takibat ya-
I pılmıyacak mıdır? 

KOMİSYON ADINA İZZET AKÇAL (Ri
ze) — Umumi hükümlere bir istisna teşkil etme
mektedir. Vatandaş, müddeiumumiyeye bir ih
bar yaptığı takdirde müddeiumumi takibat ya
pabilecektir. 

REİS — Maddedeki (başkan) ve (üye) tâbir
lerinin (reis) ve (âza) olarak çevrilmesine ko
misyon taraftar mıdır?. 

KOMİSYON ADINA İZZET AKÇAL (De
vamla) — Bir tabı hatasıdır, bu suretle değişti
rilmesini komisyon da teklif etmektedir. 

I REİS — Maddeyi değişik şekli ile okutuyo-
I rum: 
I Suçların takibi 

MADDE 115. — 110 ilâ 114 ncü maddelerde 
I yazılı suçlar, alacaklı âmme idaresinin o mahal

deki en büyük memurunun ihbarı üzerine Cum-
I huriyet savcılığı tarafından takip olunur. 
I Bu suçlar bir hükmi şahsın idare ve muame-
I Merini görme sırasında işlenmiş ise ceza, hükmi 
I şahsın ortaklarından, mümessil ve vekillerinden 
I tasfiye mmeurlarından idare meclisi reis ve âza

sından, murakıp ve müfettişlerinden veya müs
tahdemlerinden muameleyi yapmış olanlar hak-

I kında hükmolunur. 
I REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

I Üçüncü Bölüm 
I Son hükümler 
I Kaldırılan kanun ve hükümler 
I MADDE 116. — Aşağıda yazılı kanun ve hü

kümler yürürlükten kaldırılmıştır. 
1. 5 Ağustos 1325 tarihli Tahsili Emval 

| Kanunu; 
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t rada 18 Kânunusani 1331 tâbiri geçmektedir. Bu-
I radaki (Kasım) tâbirinin (Teşrinisani) olarak 
I değiştirilmesini rica edeceğim. 
I REÎS — Komisyon kabul ediyor mu, efen-
I dîmf. 

GEÇÎCI KOMİSYON ADINA İZZET AK-
I ÇAL (Rize) — Efendim, iki numaralı bentte 
I «2 Şaban 1327» olarak yazılacağı yerde «Şubat» 
I yazılmıştır, tashihini rica etmekteyiz. 
I Bundan başka, yine o bentteki «Tahsili Em-
I val Kanununun 11 ve 18 nci maddelerine» cüm-
I lesindeki (18) rakamı (17) olacaktır. 
I Necip Bilge arkadaşımızın dördüncü bent 

üzerindeki mütalâasını komisyon yerinde gör
mektedir. Binaenaleyh burada geçen Kasım'm, 

I Teşrinisani olarak değiştirilmesini keza rica et-
I mekteyiz. 

REÎS — Maddeyi bu tashih şekliyle okuyo
rum : 
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2. 2 Şubat 1327 tarihli Tahsili Emval Ka

nununun 11 ve 18 nci maddelerine müzeyyel fı-
karat hakkındaki 18 Kânunsani 1331 tarihli Ka
nun; 

3. 26. VI . 1332 tarihli Maadin Nizamna
mesinin 57 nci maddesi; 

4. 19 Kasım 1336 tarihli ve 48 sayılı Ka
nun; 

5. 1 Teşrinievvel 1337 tarih ve 156 sayılı 
Kanun ile 26 .1.1939 tarih ve 3586 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesi; -

6. 25. V . 1933 tarih ve 2184 sayılı Kanun; 
7. 23. XI I . 1934 tarih ve 2656 sayılı Ka

nun; 
8. 4 . VII . 1934 tarih ve 2560 sayılı Kanu

nun 2 nci maddesi; 
9. 4 . VII . 1934 tarih ve 2566 sayılı Kanu

nun 12 nci maddesi; 
10. 30 .XII . 1935 tarih ve 2871 sayılı Ka

nunun 6 nci maddesinin son fıkrası; 
11. 21 , VIII . 1940 tarih ve 3911 sayılı Ka

nun ve bu kanunun 3 ncü maddesi ile ilga edilen 
suveri tahsiliyesi bir kanunu mahsus ile muay
yen olmıyan tekâlif ve rüsum hakkındaki 12 Kâ
nunusani 1331 tarihli Kanun; 

12. 7. VI . 1949 tarih ve 5432 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 103 ncü maddesinin son fıkra
sının (Mükellefin yapacağı vergi ödemeleri ka
bul olunmaz) hükmü ile 352 nci maddesi ve 377 
nci maddesinin teminat olarak alınacak mallara 
ait hükümleri; 

13. îcarat ve mukataatı vakfiyenin vergi ile 
birlikte tahsiline dair 27 Rebiulevvel 1331 tarih
li Kanunu muvakkat ile bu kanunu muaddil 18 
Ramazan 1332 ve 26 Temmuz 1330 tarihli Kanun; 

14. Kanunların, vergi, resim ve harçların 
tahsil gecikme zammına ve tahsil zaman aşımına 
mütaallik hükümleri. 

REÎS — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim, bu ka

nunun bâzı bentlerinde tarihlerin eski olması iti
bariyle ayların isimleri de eski hükümlere göre 
konmuştur. Yalnız, bu arada 4 ncü bentte «19 
Kasım 1336 tarihli Kanundan bahsedilmektedir. 
Malûmuâliniz 1336 senesinde «Kasım» tâbiri yok
tu.. Onun için diğer bentlerde olduğu gibi bu 
«Kasım» tâbirinin (Teşrinisani) olarak değişti
rilmesini rica edeceğim. Nitekim komisyon da diğer 
maddelerde bu hususu kabul etmiştir. İkinci fık- | 

Üçüncü Bölüm 
I Son hükümler 

I Kaldırılan kanun ve hükümler 
I MADDE 116. — Aşağıda yazılı kanun ve hü-
I kümler yürürlükten kaldırılmıştır.: 
I 1. 5 Ağustos 1325 tarihli Tahsili Emval 
I Kanunu; 

2. 2 Şaban 1327 tarihli Tahsili Emval Ka-
I nununun 11 ve 17 nci maddelerine müzeyyel fı-
I karat hakkındaki 18 Kânunusani 1331 tarihli 
I Kanun; 

3. 26 .VI . 1332 tarihli Maadin Nizamna-
I meşinin 57 nci maddesi; 
I 4. 19 Teşrinisani 1336 tarihli ve 48 sayılı 
I 'Kanun; 
I 5. 1 Teşrinievvel 1337 tarih ve 156 sayılı 

Kanun ile 26 .1.1939 tarih ve 3586 sayılı Kanu-
I nun 2 nci maddesi; 

6. .20. V . 1933 tarih ve 2184 sayılı Kanun; 
7. 23 . X I I . 1934 tarih ve 2656 sayılı Ka-

I nun; 
8. 4. VII . 1934 tarih ve 2560 sayılı Kanu-

I nun 2 nci maddesi; 
9. 4 . V n . 1934 tarih ve 2566 sayılı Kanu-

I nun 12 nci maddesi; 
10. 23. XI I . 1935 tarih ve 2871 sayılı Ka-

I nunun 6 nci maddesinin son fıkrası; 
11. 21. VIII .1940 tarih ve 3911 sayılı Ka-

I nun ve bu kanunun 3 ncü maddesi ile ilga edi-
I len suveri tahsiliyesi bir kanunu mahsus ile mu-
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ayyen olmıyan tekâlif ve rüsum hakkındaki 12 
Kânunsani 1331 tarihli Kanun; 

12. 7 . V I . 1949 tarih ve 5432 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 103 ncü maddesinin son fık
rasının (Mükellefin yapacağı vergi ödemeleri ka
bul olunmaz) hükmü ile 352 nci maddesi ve 377 
nci maddesinin teminat olarak alınacak mallara 
ait hükümleri; 

13. îcarat ve mukataatı vakfiyenin vergi ile 
birlikte tahsiline dair 27 Rebiulevvel 1331 tarih
li Kanunu muvakkat ile bu kanunu muaddil 16 
Ramazan 1332 ve 26 Temmuz 1330 tarihli Ka
nun; j 

14. Kanunların, vergi, resim ve harçların 
tahsil gecikme zammına ve tahsil zaman aşımı
na mütaallik hükümleri. 

Tahsili Emval Kanununa göre başlamış takipler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihten evvel Tahsili Emval Kanu
nuna göre başlamış takiplere ait mütaakıp mua
meleler bu kanunun hükümleri dairesinde cere
yan eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Kabul Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir 

Bu kanunun neşri tarihinde gecikme zammına I 
tâbi olmıyan âmme alacakları 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 51 nci 
maddesindeki gecikme zamları, halen gecikme I 
zammına tâbi olmıyan muaccel âmme alacak- I 
larından bu kanunun neşri tarihinde ödenmemiş 
olanların, neşir tarihinden itibaren altı ay için
de ödenmiyenleri hakkında da tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Kabul Et- I 
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Bu kanuna göre takip edilecek vakıf mukataa 
ve müecceleri I 

GEÇİGİ MADDE 3. — Vakıflar İdaresince 
tahakkuk ettirilip mükelleflerine şahsan veya 
bulunamadıkları takdirde ilânen, tebliğ olunup 
da tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içnde öden-
miyen vakıf mukataa ve müecceleleri hakkında 
da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

REÎÖ — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Kabul 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Komisyona iade edilen 33 ncü madde hak
kında komisyonun mütalâası vardır; | 
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KOMİSYON ADINA HİDALET AYDINER 

(Konya) — Komisyonumuz bu maddedeki metin
de ısrar etmektedir. Sebebi şudur; ikinci fıkra
nın başında : «Tasfiye memurları veya tasfiyeyi 
yürütenler âmme idarelerinin her türlü alacak
larını ödemeden veya Ödemek üzere ayırmadan 
önce tasfiye sonucunda elde edileni dağıtamaz
lar veya bunlar üzerinde her hangi bir şekilde 
tasarrufta bulunamazlar.» denilmektedir. (Her 
türlü alacak) tâbiri, dağıtımdan evvel bir alacak 
mevcudiyetinin şart olduğunu esasen göstermek
tedir. Bundan sonra gelen fıkradaki (tahakkuk 
etmiş veya edecek) şeklindeki ifade, yine tasfi
yeden evvel alacak olarak belirmiş olan âmme 
hakkına taallûk etmektedir. Filhakika tasfiye
nin neticelenmesinden evvel belirmiş olan bir 
alacak itirazh olabilir. Bu alacak tahakkuk et
memiştir. Yani tahsili vacip hale gelmemiştir. 
Çünkü itiraz verginin tahsilinin vacip hale gel
mesine, yani tahakkukuna mânidir. İşte (tahak
kuk edecek) ifadesi buna muzaftır. Yoksa tas
fiye neticelendikten sonra tarhedilecek âmme 
alacaklarını ifade etmemektedir. Metin doğru
dur, bu ifadelerimizle vaziyeti tavzih ve tesbit 
etmekteyiz, maddenin aynen kabulünü rica 
ederim. 

REİS — 33 ncü madde hakkında başka söz 
istiyen yoktur. 

Maddeyi tekrar okuyoruz. 

Tasfiye halinde mesuliyet 
MADDE 33. — Tasfiye memurları veya tas

fiyeyi yürütenler, tasfiyemin başladığını üç gün 
içinde ilgili tahsil dairelerine bildirmek mec
buriyetindedirler. 

Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürüten
ler, âmme idarelerinin her türlü alacaklarını 
ödemeden veya ödemek üzere ayırmadan önce 
tasfiye sonucunda elde edileni dağıtamazlar 
veya bunlar üzerinde her hangi bir şekilde ta
sarrufta bulunamazlar. Aksi halde tahakkuk 
etmiş ve edecek âmme alacaklarından tasfiye 
memurları veya tasfdyeyi yürütenler şahsan ve 
müteselsilen mesul olurlar. Bu mesuliyet yapı
lan tasarrufların ifade ettiği para miktarını ge
çemez. 

Bunların ödedikleri borçlar için âmme ala
cağı ödenmeden kendilerine dağıtım yapılmış 
olanlara rücu hakları mahfuzdur. 
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FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim komisyondan bir şey soracağım. 
Tevzi tarihdne kadar terekeye bildirilmemiş 

olanlar ne olacaktır? O tarihe kadar bildiril
memiş fakat bilâhara tahakkuk etmesi mümkün 
bulunanlara şümulü olup olmadığının katiyetle 
beyanı?.. 

OEÇÎCt K. SÖZCÜSÜ HİDAYET AYDIN-
(ER (Konya) — Efendim, tevzi tarihine kadar 
bilddrilmemiş olan alacaklar için bir mesuliyet 
mevzuubahs değildir. Daha evvel bildirilmiş 
olanlar hakkındadır madde. 

REİS — Madde hakkında başka söz var mı? 
(Bulunmadığına göre 33 ne ümaddeyi aynen 

reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 117. — Bu kanun neşri tarihinden 

6 ay sonra yürürlüğe girer. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, bu kanun neşrinden itibaren atlı ay son
ra meriyete girer, denilmektedir. Bunu altı ay 
sonra gibi bir zamanla tahdit etmekten ise, ya 
takvim yılı başı olan 1.1.1954 tarihinde, ya
hut malî yıl başı olan 1. I I I . 1954 tarihinde me
riyete girer gibd katı ve hesabatta belli bir ta
rih koymak daha muvafık olmaz mı? Komisyo
nu ikaz için söylüyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON REİSİ İZZET AKÇAL 
(Rize) •— Esasen 6 ay sonra takvim yılı başına 
rastlamaktadır. Mahmut Goloğlu arkadaşımı
zın teklifini kabulde komisyon hiçbir mahzur 
görmez. (Katî söyleyin sesleri). 

Mahzur görmemekteddr, kabul ediyoruz. 
REİS — Bir Ocak 1954 de kabul edilmek 

üzere... Bu husustaki takriri okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
117 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini rica ederim. 
Van Mebusu 
Ferdd Melen 

Madde 117. — Bu kamun 1 Ocak 1954 tari
hinde yürürlüğe girer. 

REÎS— Buyurun Necip Bilge. 
NECİP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, 1 Ocak 1954 tarihinin konması belki 
doğru olabilir. Bundan evvel kabul etmiş ol
duğumuz geçici ikdnci madde muayyen bir ta-

7.195S O : 1 
I rih tesbit etmiştir. Bâzı meseleler hakkında 
I gecikme zamları tatbik olunan şu hükmü kabul 
I etmiştir: Neşir tarihinden itibaren 6 ay dçin-
I de ödenmiyenleri hakkında da gecikme zamları 

tatbik olunur, denmektedir. 
I Bugün ayın 21 i, 1954 Ocak ayının birinde 
I tam altı ay olmamaktadır. Altı aydan eksik 
I olmaktadır. Halbuki burada neşri tarihinden 
I itibaren altı ay içinde ödenmemiş olanlar dçin 
I gecikme zammı tatbik olunur, dediğimize göre 
I kanunun yürürlüğe girmesinden evvel ödenme-
I m iş olan bâzı alacaklar, borçlar hakkındaki hü-
j kümlerin üzerine gecikme zamlarını takyit et-
I me.k gibi bir durum hasıl olacaktır. Onun için 

1 Ocak 1954 değil de, malî yıl başından itiıba-
I ren tatbik edilmesi doğru olacağı kanaatinde-
I yim, şu hükmü nazarı itibara alarak. 

REİS — Komisyon. 
(GEÇİCİ KOMİSYON AiDINA İZZET AK-

I ÇAL (Rize) — Kanun yürürlüğe girdikten altı 
I ay sonra bu hüküm tatbik edilecektir. Bu-
I nun için bir mahzur görmüyoruz. Bu bakımdan 
I Goloğlu arkadaşımızın teklifine iştirak ettik. 

NBÖİP BİLGE (Niğde) — Komisyon sözcü-
I sü 1954 Ocak ayında kanunun yürürlüğe gir-
I meşinin hiçbir mahzuru olmadığını söylediler. 
I Geçici ikinci maddedeki hüküm kanunun neşri 
I tarihinden itibaren altı ay için ödenaniyen 
I borçlar hakkında değil, kanunun yürürlüğe 
I girmesinden sonra altı ay içinde ödenmiyen 

borçlar hakkında olsaydı bir mahzur olmazdı. 
I Fa'kat kanunun neşri tarihinden itibaren altı 
I ay içinde ödenmiyen borçlar için gecikme1 zam

ları ödenecek demektir. Kanunun yürürlüğe 
I girmesine beş ay, gecikme tarihi altı ay oldu-
I ğuna göre arada bir tehalürf olmasın diye dü

şünüyorum. Maksadım budur. 
ıFERİD MELEN (Van) — Efendim, yürür-

I lük için takvim yılının mebde alınması her ba-
I kımdan müreccahtır. Zaten komisyon da geçi-
I ci maddede yazılı müddeti bunu hesap ederek 
I koymuştur. Fakat kanunun müzakeresi geç 
I kalmıiştiT. Filvaki Ocak ayı içinde meriyete 
I girerse geçici maddede yazılı müddet Ocak 
I ayına sirayet eder. Bu, müikellef lehine olur. 
I Kanun.yürürlüğe girdikten sonra birkaç gün 
I de mükellefe imkân verilmektedir. Zaman aşı-
I mı ve saire gibi hususlarda bu kanunda tak-
I vim yılı esas alındığı için kanunun takvim yılı 
I başında yürürlüğe girmesinde fayda vardır. 
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REİS — Takriri tekrar okutuyorum). 
(Van Mebusu Ferid Melen'in takriri tekrar 

okundu.)1 

CPERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, bir noktanın iyice tavazzuh etmesi 
faydalı olur mülâhazasiyle söz almış bulunuyo
rum. 

'Geçici ikinci maddede, bu kanunun neşri ta
rihinde ödenmemiş olanların neşir tarihinden 
itibaren altı ay içinde ödenmiyenleri hakkında 
da tatbik olunur, diyor. Bu 117 nci maddede 
ise «bu kanun neşri tarihinden altı ay sonra 
yürürlüğe girer» denilmektedir. Bu kanunun 
meriyeti 1 Mart 1954 olacağına göre bu vazi
yette vergi mehli ne olacaktır? Meriyet© he
nüz girmemiş olan bir kanunun neşir tarihin
den itibaren altı ay zarfındak* hükmü nasıl 
telâkki edilir? Bu hususun komisyonca izahı 
lâzımdır. 

REÎS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim, lortada hiçbir tezat yoktur. Arkadaşımı
zın teklifi kabul edilmekle mükellefler kanunun 
meriyete girdiği günden, itibaren bir ay daha 
mühlet elde etmiş olacaklardır. Mükellef lehine 
bir imkân bahşetmesi dolayısiyle bir Ocak tarihi
nin kabulü yerinde olur kanaatindeyim. 

REÎS — Ferid Melen arkadaşımızın (kanu
nun meriyet tarihinin 1 Ocak 1954 olması) yo
lundaki teklifini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu tashihle tekrar okuyoruz. 

Yürürlük 
MADDE 117. — Bu kanun 1 Ocak 1954 tari

hinde yürürlüğe girer. 
REÎS — Bu tashihle maddeyi kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yürütmeye memur olanlar 
MADDE 118. — Bu kanun hükümlerini 

tcra Vekilleri Heyeti yürütür. 
REÎS — Madde hakkında söz yok, kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

2. — Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu 
maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/555) 

REÎS — İşletmeler Vekili Sıtkı Yırcah. 

7.İ953 O : 1 
I İŞLETMELER VEKÎLÎ SITKI YÎRCALI 

(Balıkesir) — Dün Yüksek Heyetinizin kararı 
ile yeğlikle görüşülmesi kabul buyurulan Mua
mele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesini tadil 
eden bir maddelik kanun tasarısı encümene ha
vale buyurulmuştu. Encümenden Yüksek Heye
tinizin görüşüne uygun olarak tadil teklifi gel
miş bulunmaktadır. Bunun derhal müzakere 
edilmesini rica ederim. 

REÎS — Yeğlikle görüşülmesine karar veri
len işlerin ikinci maddesinde bulunan Muame
le Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 4 
ncü fıkrasının tadili hakkındaki tasarının 
birinci maddesi geçen birleşimde komis
yona gitmişti, o madde komisyondan gelmiştir. 
Gelen muaddel şeklini okuyoruz. 

Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi
nin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 28 . V . 1940 tarihli ve 3843 
j sayılı Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu mad

desinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

4. A) Deniz, kara ve hava harb teçhiza
tından madut olup efrat tarafından kullanılma-

I sı kanunla menedilmiş olan malzeme ve vasıta
lar; 

B) Deniz, kara ve hava harb teçzizatmdan 
madut olup efrat tarafından kullanılması 
memnu bulunmıyan her nevi malzeme, (cins 
ve nevileri Millî Savunma, İşletmeler ve Maliye 
vekâletlerinin birlikte yapacakları teklif üzeri
ne İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilerek ön
ceden ilân olunmak şartiyle). 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
I meriyete girer. 

REÎS — Madde hakkmda söz istiyen yok
tur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Adalet, Maliye, Ekonomi ve Ticaret, Güm-

I rük ve Tekel vekilleri memurdur. 
I REÎS — Madde hakkmda söz istiyen yok-
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tur. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya arzedilmiştir. 

3. — Üniversiteler Kanununun 46 ncı mad
desinin d fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Millî Eğitim Komisyonu rar 
poru (1/647) [1] 

EEÎS — Millî Eğitim Vekili Rıfkı Salim 
Burçak. 

MÎLLÎ EĞİTİM VEKÎLÎ RIFKI SALÎM 
BURÇAK (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, 
gündemin iki defa görüşülecek işleri arasında 
Üniversiteler Kanununun 46 neı maddesinin 
«D» fıkrasının tadili hakkında kanun tasarısı 
vardır. Bu tasarının gündemdeki işlere talfdi-
men öncelikle ve ivedilikle görüşülmesine karar 
vermenizi rica ederim. (Muvafık sesleri) 

REİS — Bu hususta verilen takriri okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki iki defa görüşülecek işler ara

sında, bulunan üniversiteler Kanununun 46 ncı 
maddesinin «D» fıkrasının diğer işlere takdimen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Millî Eğitim Vekili 
Rıfkı Salim Burçak 

REÎS — öncelikle görüşülmesini reyi âli
nize arzediyorutt.. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen?... 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Reşat 

Şemsettin Sirer. 
REŞAT ŞEMSETTİN SÎRER (Sivas) — 

Muhterem arkadaşlar; yedi sene evvel çıkarılan, 
üiversitelerimize muhtariyet veren, hocalarına 
teminat sağlıyan kanunla, şimdi onun tadili ve
ya ona bâzı hükümlerin eklenmesini istihdaf 
ederek önümüze gelen tasarı, bağdaşmaları 
çok güç hattâ imkânsız iki zihniyeti karşılaş
tırmaktadır. Bir kere her şeyden önce bunu 
tesbit etmeyi lüzumlu sayarız. 

Üniversiteler kanun tasarısı Türkiye'de çok 
partili hayata girildikten sonra Meclise geldi. 
Tasarının Eğitim ve Bütçe komisyonları ile 
Kamutayda müzakeresinin yapıldığı günlerde 

[1] 295 sayılı oasmayazı tutanağın sonundadır. 

7.1953 O : 1 
I memlekette parti mücadelesi iyice kızışmış ve 

muarzız partiler saflarında yer alan vatandaş
lar dun seviyeli bir üslûp ile yekdiğerini itham 
etmeye ve sövüp saymağa koyulmuşlardı. Buna 
rağmen bu kanunu meydana getirenler, üniver
site hocasının işinden çıkarılması için ancak iki 
sebep düşünebildiler : 

1. Hocanın sebepsiz olarak işine devam et
memesi, kanuni vazifelerini yapmaması, 

2. Şeref ve haysiyet kırıcı bir suç işlemesi, 
halleri. Bu sebepler dışında her hangi bir vesi
le ile hocanın kürsüsünden uzaklaştırılmasını ve 
bu arada bir siyasi partide çalışıyor diye işin
den çıkarılmasını kimse istiyemedi. Üniversite 
hocalarının siyasetle meşgul olmaktan mene-
dilmesi fikri iltifat görmedi. Bu iltifat görme-
yiş sebepsiz değildi. 150 senelik bir zamanı dol
duran hâdiseler acı ve tatlı tecrübelerden son
ra bu milletin bekası için hakiki halk idaresinin 
ve çok partili hayatın bir zaruret olduğu fikri 
memlekette yayılmaya başlamıştı. Buna göre 
siyasi partilerin kör kuvvetler değil akıl ve 
hikmetin rehberliği altında işleyen millî kuvvet
ler olmasını istemek tabiî idi. Bunun için siya
si partilerin sevk ve idare kadrolarını, kabil ol
duğu kadar bu memleketin güzide evlâtlarının, 
aydın ve bilginlerinin işgal etmesi lâzımgeldiği 
kabul olunuyordu. 

Etrafımızdaki âlemde, hallerine imrendiği
miz ve seviyelerine yetişmeye çalıştığımız ileri 
memleketlerin çoğunda üniversite hocasının bir 
taraftan hocalık ederken, diğer taraftan da 
parlâmentoda saylavlık, senatörlük sandalya-
larını işgal edebildiğini, hükümetlerde bakan-

L lık deruhte ettiğini, yani siyasi partilerin faali
yetlerine en faal bir şekilde iştirak edebildikle
rini görüyorduk. 

Bunlardan başka memlekette hürriyetten iyi
lik geleceği kanaati kuvvetlenmeye'başlamış ve 
devlet idaresinde yüksek mesuliyet almış insan
lar indinde ilim adamlarının emniyet ve temi
nat içinde tefekkür ve aksiyon hürriyetine sahip 
olmaları zarureti teslim olunmuştu. Böyle bir 
anda Üniversite hocalarının siyasi partilerde ça
lışmasının önlenmesi düşünülemez ve onların 
hürriyetlerinin kısılmasına teşebbüs olunamazdı. 
Onun için biz de Üniversite hocalarını siyasi 
partilerde çalışmaktan alıkoymayı hatırımızdan 
geçirmedik. Elimizdeki kanuna bu hususta hü-

I kümler koymaya teşebbüs etmedik. 
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Kanun çıktıktan sonraki tatbikat ve icraatı

mız onu meydana getirirken taşıdığımız telâkki
lerde samimi olduğumuzu ve bu telâkkilere sa
dık kaldığımızı göstermiştir. 

Bir istitrat olarak müsaadenizle arzedeyim 
ki Üniversiteler Kanununun çıkmasından birkaç 
ay sonra bu kanunun tatbiki ile mükellef olan 
makamda hizmete başladım. Kısa bir fasıla dı
şında 46 dan 50 ye kadar Hükümetlerde bulun
dum. Bu sırada kadîm ve muhterem dostum Pro
fesör Nihad Reşad Belger hem İstanbul Üniver
sitesi Tıp Fakültesinde hocalık etti. Hem de 
muhalifimiz olan Demokrat Partinin î l İdare 
Kurulunda vazife gördü. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Çıkardınız.. 

REŞAT ŞEMSEDDİN SİRER (Devamla) 
— Yanlış hatırlamıyorsam reislik yaptı. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Çıkardınız, çıkardınız. 

REŞAT ŞEMSEDDİN SİRER (Devamla) 
— Yine bu devrede Ankara Üniversitesi profe
sörlerinden Vasfi Raşit Sevik de kürsüsünden 
ayrılmadan muhalif parti saflarında faal roller 
aldı. Bu profesörlere karşı vaziyet almayı bir an 
için düşünmedik. Başbakan müdahale etti: (Çı
kardınız) dedi. Profesör Belger belki reislikten 
ayrılmış olabilir ama idare kurulundan ayrılma
sı için bir teşebbüs vâki olmadı. 

Daha ötesi var: Yine mevzuubahis olan dev
re zarfında C. H. Partisine mensup, bilhassa 
parti hizmetlerinde temayüz etmiş, üç milletve
kili, rahmetli Memduh Şevket Esendal, rahmetli 
Nafi Atuf Kansu, rahmetli Rıdvan Nafiz Edgüer 
milletvekilliği ile üniversite hocalığını birleştir
mek için bir kanun teklifi sundular. Teklifleri 
Millî Eğitim Komisyonunda kabul olundu. Diğer 
bir komisyonda, galiba Anayasa Komisyonu idi, 
uzunca zaman beklemek yüzünden konuşulma
yıp kadük oldu. Eğer kanunlaşabdlseydi mem
leketin en mümtaz aydınları olan üniversite ho
caları, bu sıfatları üzerlerinde baki kaldığı 
halde siyasetin her nev'i ile, esaslısı ile de gün
deliği de dalha fazla meşjgui olmaları memleketin 
umumi hayatına daha fazla hayır ve hizmetle
rinin dokunmasının sağlanması mümkün ola
caktı. 1950 Mayısının 22 nci gününün öğlesin-
de iktidarı yeni sahiplerine devrederken Cum
huriyet binasının sağlam bir zemin üzerine yer-

. 7.1953 O : 1 
I leşmiş bulunduğunu müşahede etmenin huzuru

nu taşıyorduk. Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin yanı başında devlet ve rejim için başka-

f] ca kuvvetli mesnetler peyda olmuştu. Kanun
la vicdandan başka bir tesire tâbi olmıyacak 
bir adalet cihazı ve hâkimler. Vatandaşlar ara
sında her türlü münakaşaların dışında kalarak 

i gözünü sadece vatan müdafaasına dikmiş olan 
silâhlı kuvvetler ve nihayet tefekkür ve aksi
yonları için hürriyetd sağlanmış ve teminat vü
cuda getirilmiş üniversite hocaları âlemi. 

Yine bir istitrat olarak arzedeyim ki, diğer 
kuvvetlerin yanında bu üçüncüsünün, üniver
site hocaları âleminin de mevcudiyeti bana o 
tarihten iki yıl evvel yapılmış olan sert bir mu-
anfelenin bende uyandırmış olduğu inkisarı bir 
anda silip götürdü. İki sene evvel Millî Eğitim 
Bakanlığında bulunduğum sırada üniversite
lerdeki rektör ve dekan seçimlerini, birtakım 
mülâhazalarla, Fransa'daki seçimlere benzet
mek için kanunda küçük bir değişiklik yapma
yı düşünmüştüm. Anayasamıza göre kanunla
rın tekrar Mecliste görüşülmesini istemek hak
kına sahip olan zamanın Devlet Reisi, bu niye
tim karşısında, fevkalâde hassasiyet gösterdi 
ve önündeki masaya yumruklarını indirerek, 
Muhtariyet Kanununun kılma dokundurmıya-
cağım, dedi. Tecrübeli Devlet adamınız, ara
dan hiç olmazsa bir neslin ömrü kadar bir za
man geçmeden Üniversiteler Kanununda bir de
ğişiklik yapmanın, böyle bir kapıyı açmanın 
hangi neticeler doğuracağını bizden çok iyi 
görmüştü. 

Muhterem arkadaşlarım; bu hareketler mu
halifleri, muarızları tarafından sekter ve tota
liter bir zihniyetle ve hürriyetleri kısarak mem
leketi idare etmiş olduğu söylenen bir iktidarın 
üniversite hocalarının siyasi partiler ve siya
setle olan münasebetleri bakımından ne düşün
müş ve nasıl hareket etmiş olduğunu gösterir. 

Bu meselede günümüzün manzarasına gelin
ce: B. M. Meclisinin tam tatile geçmesinin mü
kerrer bulunduğu tarihten bir gün önce Hükü
met, Meclis, çalışmalarınım uzatılmasını istemiş
tir. Hükümet de gece çalışmalarına koyulmuş 

I ve yıldırım süratiyle birtakım kanun tasarıları 
I hazırlamıştır. Bâzı sözcüler bu kanunları millî 

selâmet kanunları diye adlandırmıştır. Bu ka
nunlardan birinin de siyasi bir partide çalışan 

I üniversite hocasını kürsüsünden atmak istiyem 
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tasarı oluşu karşısında şaşmamak, şaşırmamak I 
kabil değildir. Zihinlere takılan şu sorular ce
vap beklemektedir. 

1. Bilmediğimiz hangi kuvvetli sebep bu
günkü Hükümeti bu tasarı ile üniversite profe
sörünün hem bir siyasi partiye girebileceğini, | 
hem de siyasi faaliyetlerde bulunabileceğini ka
bul eden kendi parti programını kale almamaya 
zorlıyabilmiştir?. 

2. Yine bilmediğimiz hangi sebep Hüküme
te demokrasi umdelerine inandığını ve hürriye
te taraftar olduğunu daima ilân etmiş olan bir 
siyasi partinin Hükümeti olduğu halde üniver
site hocalarının siyasi aksiyom ve neşriyat ba
kımından hürriyetlerini kısmayı ve üniversite 
muhtariyetini zedelemeyi göze aldırabilmiştir ? 

3. Yine bilmediğimiz hangi sebeplerdir ki 
bir üniversite profesörünün siyasi partide ça
lışmasını ve Üniversitedeki ders konularının dı
şında yazı yazmasını; Hükümete; bunları önle
yici bir kanunu bir umumi selâmet kanunu say
dıracak ve onun yıldırım süratiyle kanunlaş
masını istiyecek kadar vatan ve milletin selâ
meti için tehlikeli ve muhataralı göstermiştir? 

Bu sualler ikna edici, vicdanları doyurucu 
cevaplar ister. Vâki maruzatımızla bizim Üni
versite hocasının siyasi partilerde çalışmasına 
niçin karışmamış olduğumuzu, meydana getir
diğimiz kanuna niçin bunu önleyici hükümler 
koymadığımızı açıkladık. Hükümetten de kendi
sini, bunun aksini yapmıya zorlamış olan sebep
lerin, sizin önünüzde ve milletin huzurunda 
açıklaması beklenir. Hükümetin bahis konusu 
kanun tasarısını alelfevr hazırlaması için bâzı 
üniversite mensuplarının emniyet ve teminat 
altında muhalefet ve tenkitte bulunmalarına 
acı ve sert buldukları yazılara yazmış olmala
rına kızmış olması dışında sebep bulmak im
kânsızdır. Bir kere tenkide kızmak yanlıştır. 
Hele kızıp da bir profesörü susturmak için 
Meclisten yıldırım süratiyle kanun istemek daha 
büyük bir yanlıştır. 

Memleketi idare edenler, Devlet adamları 
için fevrî hareketlere cevaz yoktur. 

Üniversitelerimize ve hocalarına bahşedilen 
hürriyet ve İstiklâl rejimi içinde hatalı hare
ket edenlerin çıkması ihtimali yok mudur? He
men cevap verelim: Böyle bir ihtimali, önleyici 
müeyyidelere malik olmamanın mahzurları bun
ları önlemek fikir veya bahanesiyle bu hürriyet I 

. 1953 O : 1 
ve istiklâli kısmaktan doğacak mahzurun ya
nında hiç kalır. 

Şimdi, insaf sahibi arkadaşlarımızdan ve 
herkesten sorarız: Yedi sene evvel eski iktidar 
üniversite hocasının siyasi partilerde çalışma
sını iyi karşılar, 7 sene sonra da günümüzün 
iktidarı buna mâni olursa, biz memleket olarak 
isiyasi partilerin kadrü itibarlarının yükselmesi, 
bu partilerin memleket aydınlarının geniş öl
çüde ilgi ve yardımlarına mazhar olması, çok 
partili hayatın kökleşmesi ve hürriyetlerinin 
gelişmesi bakımından ileriye mi gitmiş oluruz, 
geriye mi? Bu suale maalesef müspet cevab ve
rilemez ve bu; günümüzün elem verici bir va-
kıasıdır. 

Müzakere konusu olan kanunu kabul etmek için 
iktidar partisi grupunun bir karan mevcut ol
duğunu duyduk. Onun için bunu reddediniz diye 
bir teklifte bulunmamın bir faydası yoktur. Bu 
anda bize düşen, günümüzün tarihine elem ve
rici bir hâdiseyi tescil ettirmekten ibaret kalı
yor. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 

REÎS — Efendim, kamu alacaklarına ve 
Muamele Vergisi Kanununun tatbikma dair 
açık oya arzedilen tasarılara oylarını kullanma
mış arkadaşların oylarını kullanmalarını rica 
ederim. 

Söz Hüsnü Akyol'udur. 
HÜSNÜ AKYOL (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, huzurunuza gelen tasarı büyük bir te
lâş ve istical içinde Hükümetçe hazırlanıp ko
misyonumuza gönderilmiş ve yine aynı isticaî 
içinde yapılan müzakere sonunda ekseriyetle 
karara bağlanmıştır. 

Üniversiteler muhtariyetini zedeliyecek olan 
bu kanun tasarısı huzurunuzda üzülerek ifada 
etmek mecburiyetindeyim ki, ilme başını eğmiş 
ve ilmin şerefli hâlesini başında taşıyan Millî 
Eğitim Vekili, Profesör Rıfkı Salim Burçak 
tarafından hazırlanmıştır. 

Politikanın bu hazin tecellisini bu suretle • 
belirttikten sonra asıl mevzua geçiyorum. 

Sayın arkadaşlar, tasarı iki: mühim noktayı 
ihtiva etmektedir. 

Biri; siyasi teşekküllerde fiilî vazife alan, 
tki, üçüncü maddenin E bendinin cevaz ver

mediği siyasi yayınlarda veya beyanlarda bu
lunan yükseköğretim görevlilerinin üniversite 
öğretim meslekinden çıkarılması siyasi teşek-
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küllerde vazife alamamak keyfiyeti: Üniversi
teler Kanununun ruhuna ve aynı zamanda De
mokrat Parti Programına tamamen aykırıdır. 

Şmdi müsaadenizle Demokrat Parti progra
mının bu meseleye ait kısmını okuyayım : 

(Devlet memurlarının seçimlere iştirak dı
şında, hiçbir siyasi faaliyette bulunmamaları ve 
siyasi partilere girmemeleri lüzumuna kaniiz. 
Yalnız yükseköğretim mensupları, meslekleri
nin muhtariyeti itibariyle bundan müstesnadır
lar.) 

Demokrat Parti Programının bu sarih ifade
siyle, tasarıdaki hükmün nasıl telif edilebildiği
ni ; komisyonda, Bakandan rica ettik. Aldığımız 
cevabı şu suretle hulâsa etmek mümkündür: 
Biz, yükseköğretim görevlilerinin siyasi parti
lere girmelerini değil fiilî vazife almalarını 
yasak etmekteyiz. 

Bu vaziyete göre pekâlâ, diledikleri partiye 
girebilirler. Bunlardan maksadımız bu zevatın 
çalışmalarını kendi tedris sahalarına ve etüd-
lerine inhisar ettirmektir. Bakanın cevabı bu
dur. 

Muhterem arkadaşlar; icabında fiilî ve faal 
bir vazife almadıktan sonra partiye girebilme 
hakkı yalnız bir kayda inhisar etmi§ olur. 

Halbuki bu hal, Üniversiteler Kanununun 
ruhuna aykırı olduğu gibi Demokrat Parti pro
gramına da taban tabana zıttır. Her hangi bir 
partiye girebilme sözünün bünyesinde o parti
nin faaliyetlerine karışma ve katılma hakkı 
vardır. Bunun aksini iddia mantıki olamaz ka
naatindeyiz. 

Bakanın cevabının diğer kısmında, fiilî va
zife almayı kabul etmeyişine sebep olarak, pro
fesörlerin vakit ve zamanlarını kendi meslekî 
çalışmalarına hasrü tahsis etmelerini göstermiş
tir. 

ıŞimdi bu noktayı inceliyelim : 
Üniversiteler Kanunu üçüncü maddesinin 

E bendi ile, Türk topluluğunun genel seviyesi
ni yükseltici ilim verilerini söz ve yazı ile hal
ka yapmak suretiyle bu meslek erbabını vazife
lendirmiş bulunuyoruz. 

Kanun, üniversite dışında da bu şekilde ça
lışmaları vazife olarak verdiğine göre, bu mü-
tn'âa d'A kanunun emrine ve hükmüne aykırıdır. 

Üniversite senatoları, hariçteki çalışmalar-
••!, yalnız müddet bakımından ilgilenmiş ve bu-
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nun haftada sekiz saati aşmıyan bir hudut için
de kalması şeklinde bir karara varmışlardır. 

Her hangi siyasi bir teşekkülde fiilî vazife 
almanın, behemehal bu müddetin aşılacağı şek
linde tefsiri doğru olmaz. 

Nitekim aynı mahiyette bir mevzu için 
(1947 veya 1948 senesinde olacak) İstanbul Se-

, natosunea verilmiş kararı, iddiamıza İnandırıcı 
bir delil olarak gösterebilirim. 

Bundan başka, Demokrat Part i iktidarının 
nöktai nazarımızı teyideden tatbikatından da 
misal vermek mümkündür. 

Üniversitelere mensup bâzı profesörlere muh
telif şirket ve bankalarda fiilî hizmet verilmiş
tir. Bu zevat halen bu vazifelerde çalışmak
tadırlar. 

Arzettiğim sebeplerle, siyasi teşekküllerde 
fiilî vazife almaktan menedici bir hüküm üniver
siteler muhtariyetini rencide edeceği gibi bütün 
millete ilân edilmiş olan Demokrat Parti progra
mına da tamamiyle zıt düşmektedir. 

Tasarıda ikinci mühim nokta da, (E) bendi 
hükmünün cevaz vermediği siyasi yayınlarda ve 
beyanlarda bulunanlar üniversite öğretim mes
lekinden çıkarılır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile şurasını 
ehemmiyetle arzetmek isterim k i : Biz millet ola
rak demokrasiyi bir fantazi olarak almış de
ğiliz. Biz demokrasiyi dünyada mevcut idare 
tarzlarının en mütekâmili olduğu için kabul et
miş bulunuyoruz. Türk Milletinin en yüksek 
medeni seviyeye ulaşabilmesini ve medeni âlem
de kendisine lâyık şerefli mevkii alabilmesini 
bu rejim de görmüş bir milletiz. İşte demokrasi 
bizim için bu derece hayati ve bu derece zaruri 
bir rejimdir ve bu sebepledir ki, her alacağımız 
karnrda ve her tedvin edeceğimiz kanunda bu 
noktanın hâkim ruh olarak belirmesi zaruridir. 

Huzurunuza gelen bu kanun tasarısı, bu hâ
kim rvhun ışığı altında inceleyip karara varma
mız hhe milletçe verilmiş bir vazifenin ifası 
olacaktır. 

Medeni âlemce kabul edilmiş ve en büvük 
snygıya mazhar olmuş bir üniversite muhtariyeti 

I vardır. 
I Bu, bir bütündür. Bunu medeni âlemin an

ladığı mânada anlamamız lâzımdır. Köşesin-
• den, bucağından parçalar koparmaya hakkımız 

voktur. 
İleri demokrasiler bile ilmin ve âlemin ikaz 
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ve irşadından müstağni kalamazken, bizim yeni 
teessüs etmiş ve henüz gelişme devresinde bulu
nan demokrasimiz, ilmin ve âlimin müzaheret 
ve ikazından mahrum edilmesi doğru olur mu? 

Kaldı ki, ileri memleketlere nispetle münev
verlerimiz adedce az ve mahduttur. 

Onların, şu ve bu gibi politik mülâhazalarla 
ağızlarına kilit vurmamız doğru olmaz. Komis
yonda Bakandan sordum^ demokrasilerle idare 
edilen memleketlerde, İngiltere'den, italya'dan, 
Fransa'dan bize bir tek misal verebilir misiniz, 
cevap veremediler, sükûtu ihtiyar ettiler. (Ce
vap verildi sesleri). Şimdi huzurunuzda Bakan
dan tekrar soruyor ve kendisini sarih beyana 
davet ediyorum. Kürsüden sarih beyanda bu
lunsunlar ve bir misal versinler. (Soldan: lüzum 
yok ama verir sesleri). Medeni âlemin bu mev-
zudaki hassasiyetine ve titizliğine bir misal ol
mak üzere müsaadenizle bir vakayı naklede
yim: 1945 te Potsdam Anlaşmasında, ingiliz'ler 
kendi bölgelerindeki üniversitelerin muhtariye
tini empoze etmişler ve Alman otoritelerine ka
bul ettirmişlerdir. Hariciye Vekili Sayın Pro
fesör Köprülü her halde bunu bilirler. 

Az önce belirttiğim Üniversiteler Kanunun 
(E) bendi ilmi ve âlimi Türk topluluğunun kül
tür seviyesini yükseltmeye davet ediyor. Siyasi 
bilgileri diğer ilim şubelerinden ayırmak ve ih
tisası siyasetle alâkalı profesörlerin neşriyatın
dan cemiyeti mahrum etmek ilme saygısızlık ol
maz mı? 

Muhterem arkadaşlar; arzettiğim gibi, genç 
demokrasimiz ilmin ve âlimin her sahadaki reh
berliğine ve ikazına muhtaçtır. Demokrasi re
jimi ve bu rejimi ciddî mânasiyle tatbik yolun
da bulunan hiçbir iktidar ilmin tenkidi altına 
girmekten korkmaz, bilâkis memnun olur ve 
faydalanır. . Komisyonda da arzetmiştim; ilmin 
sustuğu yerde nenin konuştuğunu ve kimlerin 
harekete geçeceğini Meclis olarak düşünmeye 
mecburuz. Garbın anladığı mânada gerçek bir 
demokrasi tenkidden korkmaz. Biz, millet ola
rak Garbın anladığı mânada bir demokrasiyi 
geliştirmek, onu tekâmüle götürmek ihtiyaç ve 
zaruretinde bulunduğumuza göre gideceğimiz 
yol çoJs kolaylıkla meydana çıkar. I 

Bu kanun tasarısı bize gösteriyor ki bugün
kü iktidar bu yolda yürümek istemiyor. Başka 
bir yola gözünü dikmiş bulunuyor. (Soldan, gü
rültüler). I 
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MÜMTAZ FAİK FENİK (Ankara) — Bü 

mevzuda samimî olmak ve demokrasimizi §u ve 
bu bahaneler icadı ve Şark kurnazlığı metodlan 
ile hareket ederek soysuzlaştırmaya gitmemeli
yiz. Bu rejimin memlekette yerleşip gelişmesi 
hususunda son senelerde milletçe girişilen gay
retleri medeni âlem alâka ile takdirle takıp eder
ken zaman zaman bâzı şüpheli seslerin de bu 
âlemden geldiğini de unutmamak icabeder. Tür-
kiyenin mânevi iklimi bu rejimin yerleşip kök
leşmesine müsait değildir diyenlere hak verdi-
rebilecek geriliklere gitmemiz millî şeref ve izze
tinefsimizi rencide eder. (Soldan; gürültüler) 
Muhterem arkadaşlar, lütfedin konuşayım. Sa
londa, rahat yerlerde demokrasiden bahsetmek 
kolaydır. Biraz müsamahalı olalım.) Acaba bu 
tasarı niçin alelacele bir telâş ile Meclise gel
miştir. Bu noktayı tahlil ederken bu tasarının 
hazırlanmasına hâkim olan ve artık bütün vuzu-
hiyle meydana çıkmış olan bugünkü iktidarın 
zihniyetini de ifade etmiş olacağım. (Ne imiş 
sesleri) Bir parti beş senelik muhalefeti zama
nında demokrasi rejiminin kurulup gelişmesi hu
susunda getirilen kanun ve kararları kâfi gör-
miyerek tenkidlerine başladı. Hakkı idi. Bu ten-
kidler rejim bakımından iki kısma ayrılabilir. 
Birisi antidemokratik diye adlandırılan ve geliş
meye mâni olan kanunların kaldırılması keyfi
yetidir. ikincisi, mevcut mevzuatın vatandaşla
rın hak ve hürriyetlerini kâfi derecede temin 
edememekte olduğundan yenilerini getirmek lü
zum ve zarureti idi. 

Demokrat Parti muhalefeti; iki kısımda mü
talâa ettiğimiz beyanlariyle millete rejim bah
sinde öz olarak şunları ifade etmiştir. Bizi ikti
dara getirirseniz antidemokratik kanunları kal
dıracağım, ve yine iktidara gelirsem vatandaşla
rın hak ve hürriyetlerini kemaliyle koruyacak 
kanun hükümlerini getireceğim demiştir. 

REİS — Yazılı olarak okuduğunuza göre iki 
dakikanız kaldı. 

HÜSNÜ AKYOĞ (Devamla) — Okumuyo
rum, elimdeki notlardır. Rica ederim. Beş sene
lik muhalefet rejim bakımından bu nevi tenkid 
ve vaitlerle geçmiştir. Demokrat Parti hakikaten 
cazip olan vaitlere daha pek çoklarını ilâve ede
rek milletin ekseriyet reyini almaya muvaffak 
olmuştur. Bu parti iiktidara geliyor, aradan 
üç sene geçmiş olmasına rağmen vaitlerini unut
muş gibi görünüyor, ne antidemokratik kanun-
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lar kalkmıştır ve ne de hak ve hürriyetlerin te
minat altına alınması hususunda bir hüküm ge
tirilmiştir. 

Muhalefet Meclisin içinde ve dışında bu va-
itleri hatırlattıkça Demokrat Parti İktidarının 
sinirlendiğini görüyoruz. Biz, onları sizin ikti
darınız için söylemiştik, bizim için böyle bir 
mecburiyet yoktur. Biz iradei milliye ile iş ba
şına gelmiş bir partiyiz, bizden nasıl şüphe ede
bilirsiniz... Biz ağaç kovuğundan mı geldik?... 
(O. ooo.. sesleri, gülüşmeler, gürültüler) 

Biz bu antidemokratik kanunları kötüye 
'kullanmayız, kaldırmaya lüzum yoktur ve yeni 
hükümlere de ihtiyaç yoktur. Demoğoji yapı
yorsunuz, büyük lâflar konuşuyorsunuz. Çün
kü, iradei milliye ile geldik, bizim zihniyetimiz 
kâfi teminattır gibi ciddiyetle kabili telif ol-
mıyan mütalâalarla ve tezyiflerle karşılaştık. 
Hatırlarlar, Sayın Başbakan (Gürültüler). 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Nihad 
Erim mi yazdı bunları, ondan mı öğrendin 
bunları? 

HÜSNÜ AKYOL (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Ben herkesin ilminden istifade ederim 
ama başkalarının fikirlerine tapman bir insan 
değilim, rica ederim. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir. 
HÜSNÜ AKYOL (Devamla) — Biz saçımızı 

değirmende ağartmadık. Sepette az çok pamuk 
vardır. (Sağdan, alkışlar). Sözlerim tamam 
değildir, vicdanlarınıza hitap ediyorum, karar 
veriniz, 2 - 3 dakikada sözümü bitireceğim. 
Vicdanlarınıza hitap ediyorum. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir. (Devam, de
vam sesleri, reye, reye sesleri). 

Tüzük gereğince müddeti bitmiştir. Konuş
masına müsaade etmenizi reyinize a^zediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir 

HÜSNÜ AKYOL (Devamla) — Sağ olun, te
şekkür ederim. 

REİS — Devam edin efendim. 
HÜSNÜ AKYOL (Devamla) — Mesul Hü

kümet adamları tarafından söylenen bu beyan
lardan anlıyoruz ki, bugünkü iktidar erkânı 
kendilerine hak ve hürriyetlerin yegâne hâmisi 
gibi peygamberane bir sıfat izafe 'etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar; bir memlekette, ki 
hak ve hürriyetler, kanunların teminatı altın-
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I da değil de iktidardaki şahısların lütuf ve ha

miyetlerine bağlı kalır, o memlekette gerçek 
mânasiyle bir demokrasi vardır, denemez. 

İşte diktatörlüğe sapan bu zihniyeti zaman 
zaman ilim mensupları yazı ile tenkid edilmesi 
karşısında iktidarın alelacele getirdiği bir ka
nun tasarıisiyle ağızları kapanmak isteniyor. 

iGerekçe Hükümetin maksadını kamufle 
eden ve ilk bakışta kuvvetli görünen bir senato 
kararına dayanmaktadır. 

Bakan, komisyonda senatonun bu kararını 
tek istinat nokta olarak almıştır. Filhakika 
Ankara Senatosu 1950 senesinde bir karar ver
miştir. Hükümet gerekçesinde aynen bulunan 
bu kararı okumıyacağım. Bu mevzuda evvelâ 
•şunu arzedeyim : 

(Bu karar yalnız Ankara Senatosunca alın
mıştır. İstanbul Senatosunun böyle bir kararı 
yoktur. Asıl mühim nokta bu kararın mesnet
siz oluşudur. Acaba nasıl oluyor da, otoritele
rin dâhil bulunduğu bir senato, bilhassa ken
di bünyesini alâkadar eden bir mevzuda mes
netsiz bir karar verebiliyor? Bunun üzerinde 
durmak lâzımdır. Bunu, bir kifayetsizliğe ve
ya gaflete bağlamak kimsenin hatırından geç
mez. 

Anlaşılıyor ki iktidar, daha 1950 senesinde 
senatoyu böyle bir karar almaya mecbur bırak
mıştır. 

İşte Hükümetin dayandığı karar da bu kıy
mettedir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Senatoya, Hükümete iftira ediyorsun, 
yalan söylüyorsun. 

HÜSNÜ AKYOL (Devamla) — Arkadaşlar, 
geçen bütçe müzakerelerinde de bâzı profesör 
arkadaşların söylediği gibi, bir, iki profesör 
müstesna (kim bunlar sesleri) birçok profe
sörler, üniversite, memleket meselelerini ele 
almamaktadırlar, yayınlar yapmamaktadırlar. 
Sükûtu tercih etmişlerdir. Bu sükût manalı
dır, bu sükûttan Hükümet ve iktidar sevinme-
melidirler, endişe etmelidir. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — 1947 
senesindeki Aziz Kansu hâdisesi mi zannediyor
sunuz?.. 

HÜSNÜ AKYOL (Devamla) — Arkadaşlar, 
iktidar tenkıidleri daima hoş görürlükle karşı
lamak ve tebessüm etmesini bilmelidir. İkti-

I darda bulunanlar birer insan sıfatiyle et ve si-
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ndrden mürekkeptir. Fakat Hükümet ve Dev
let adamları her şeyden evvel sinirlerine hâkim 
insan demektir. Tenkidlere sinirlenen ve asa
biyetini teskin için bir iktidar bugün bdr kur
ban istiyor, işte o kurban fikir hürriyetidir. 
(Allah Allah sedaları). Bakalım yarın ne kur
ban isteyecek? 

Arkadaşlar, anlaşıldı ki, antidemokratik 
kanunları kaldırmıyacaksınız. Hürriyetleri te
minat altına alma mevzuunda yeni hükümler 
getirmiyeceksiniz. Bari bizim bıraktığımız hay
rata ilişmeyin Allah aşkına. (Sağdan alkışlar). 

REÎS — Kâzım Arar, Köylü Partisi Meclis 
Grupu adma. 

Açık oya arzedilen kanunların oylama mu
amelesi bitmiştir. 

KÖYLÜ PARTİSİ MECLÎS GRUPU ADINA 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka
daşlar, sözlerime başlamadan evvel bir usul 
mevzuu üzerinde duracağım. Cuma günü alel
acele Millî Eğitim Komisyonu âzalarının evle
rinde telefonu olanlara telefonla, olmıyanlara 
polisle gece geç vakit tebliğden istihraç ettiği
miz mâna gerçekten üzerinde, bilhassa bu ka
nun münasebetiyle üzerinde dikkatle durulma
ya değer bir hâdisenin mevcudiyetini gösterir. 
Cumartesi günü sabahleyin komisyona geldiği
miz vakit henüz lâyihanın gerekçesi komisyo
na verilmemişti, islim, sonradan geldi, gerekçe 
geldi ve okundu. Ne Hükümet gerekçesinde, 
ne de Millî Eğitim Komisyonunun raporunda 
ivedilik ve öncelik kaydı konmamış olan bu 
acele müzakerenin sebebini de anlamamış bulu
nuyorum. Komisyonda mevcut olmıyan ve hat
tâ Mecliste dahi aynı güınde bulunmıyan muh
terem "bir komisyon azasının raporda gösteril
miş olmasının sebebini de anlamamış bulunuyo
ruz. Haç tetkik ve hazırlanmak imkânı verilme
den bu derece mühim bir kanun lâyihasının ge
çirilmesi için gösterilen esbabı mucibelerin za
yıflığı ve bu sahada gösterilen isticalin mâna
sını vermek için şöyle demek lâzımdır: Düne 
kadar ekspres kanunlar çıkıyordu, şimdi tep
kili kanunlar çıkmaya başladı. 

Usule mütaallik mâruzâtımı ikmal ettikten 
sonra lâyihanın esbabı mucibesi üzerinde dur
mama müsaadenizi rica edeceğim. 

Üniversiteler Kanununun ve onu teyit eden 
Memurin Kanununun 9 ncu maddesi kâfi dere
cede müeyyideyi taşımakta olduğu gerekçede 
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I sarahaten belirtiliyor. Bu husus Hükümetçe 

de kabul edildiği halde neden böyle bir lâyiha 
getirmeye lüzum görmüş olduklarının tahlile 
muhtaç olduğu aşikârdır. Gerekçede deniyor ki; 
(Bilhassa burada tebarüz ettirilmesi gereken 
nokta; üniversite öğretim üyelerinin, kanunun 
kendilerine tahmil ettiği ve siyasi mahiyette de 
olsa tamamiyle objektif ve ilmî ölçülere giren 
tenkidi yazıların, mütalâa ve beyanların yapıl
maması değildir. Bu itibarla tasarıya konulan 
fıkrada kanunun 3 ncü maddesinin,(e) bendinin 
mahfuziyetine sarahatle işaret olumuştur. An
cak ilmî tenkid mahiyetini aşan günlük ve de
magojik politika ile meşgul olmak suç mahi
yetini iktisap edecektir.) Dikkat buyurulacak 
olursa (günlük ve demagojik politika yapanlar) 
Ceza Kanunu muvacehesinde suç işlemiş oluyor
lar. Suçlar tekevvün ettikten sonra kaza merci
lerince tetkik olunur. Senatörler hakkı kazayı 
taşıyan birer adlî merci değillerdir ki, bu gibi 
suçları tetkika ve hükme bağlamaya kendilerin
de salâhiyet bulsunlar. 

ilmî tenkid memleket için; muhterem arka
daşlar, bu tâbiri 3 ncü maddenin (e) bendine 
bağlıyan lâyihanın bilhassa üzerinde ehemmi
yetle durulması lâzımgelen «gelen seviye» keli
melerinin üzerine bağlanmak icabeder. Hareket 
noktasının «genel seviye» den başlaması lâzım-
gelir. Genel seviye ne demektir? Türk toplumu
nun genel sviyesini yükseltmek yalnız içtimaî, 
iktisadi, zirai ve kültürel sahalara değil, aynı 
zamanda çok muhtaç olduğumuz, 946 - 953 ara
sında güzeran eden siyasi hayatımızda en çok 
muhtaç olduğumuz siyasi seviyemizin de yüksel
mesi üzerinde en sahibi salâhiyet kalemlerin, 
nihayet kariyer akademike mensup olan üniver
site öğretim üyeleri olması iktiza eder. 

Biz bunlara böyle bir hakkı verirken tezattan 
tezada düşüyor ve diyoruz ki, siyasi partilere gi
receksiniz, siyasi hüviyetiniz, renginiz belli ola
cak, fakat, Senatonun gayrimalûm kıstasına 
ayak uyduracaksınız ve Türk topluluğunun ge
nel seviyesini yükseltici siyasi yazılar yazmaktan 

I menedileceksiniz. 
Ömer Hayyam'm Rubaisinde bir kıta vardır; 

dolu bir kadehi iğri tutacaksınız, fakat dökmi-
I yeceksiniz nazariyesine çok uygun bir tarzdır. 
I Bununla kalmıyor, senatoya bu ilim müktese-
I batını tamamlamış olan profesörlerin kazai 
I merciden geçirilmeksizin çıkarma kararından 
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maada bu unvanları kullanabilmesini menede-
cek, hattâ kaldıracak yetkiyi de tanıyor. Ha
len iktisap etmediği unvanları taşıyanların da
hi bir ceza müeyyidesi mevcut olmıyan bir 
memlekette ve sahte unvanların taşınmasına 
cevaz verilen bir memlekette iktisap edilmiş 
bir unvanın kaldırılması yolunda gösterilen 
gayret cidden elem vericidir. 

Sayın Maarif Vekili, komisyonda, gerekçe
de mevcut olmıyan baş'ka bir esbabı mucibeye 
temasla, 3 ..başmakalenin başlıklarını ele aldı
lar : -Birincisi; Vay habis, ikincisi; inönü'nün 
kilitli ağzı, üçüncüsü; Menderes'in muvakkat 
uşak ve maşaları. 

Bakanın mücerret olarak, okuduğu ve muh
tevasına o zaman ıttıla hâsıl edemediğim1 bu üç 
makaleyi de sonradan okudum. 

üç makalenin muhteviyatı üzerinde dur
mayacağım. Ancak, gösterilen esbabı mucibe-
nin yersizliğini ifade için bunların üçünün de 
memleketin tanınmış ve tutunmuş Yeni Sabah 
ve Vatan gazetelerinin polemiğinden başka bir 
şey olmadığını ifade ederim, 'ikisi de günlük 
ve siyasi ıgazete oldukları için kendilerini sa-
vunagelmaktedirler. Eğer bunların arasında 
Matbuat Kanunu muvacehesinde suç unsuru 
teşkil -eden bir mevzu varsa, iki sayın gazete
nin sayın sahipleri veya muharrirleri bu husu
su gayet iyi takdir edebilecek durumdadırlar. 

Yalnız, Maarif Vekilinin, verdikleri izahat 
sarih olmamakla beraber, çıkarılan mânayı, bu 
yazıların bir profesöre ait olduğu zehabına ka
pılmalarında aramak icabeder. 

îmza, Yeni Sabah'tır. 
Evet, istidlal tariki ile yazının ,şu veya bu 

zata aidiyetini, tarzı uslübünden kime ait ol
duğunu çıkarmak mümkün olabilir. Fakat hu
ğun Matbuat Kanunu muvacehesinde, gazete 
sahibi imtiyazı, yazı işlerini fiilen idare eden 
ve bir de muharririn müteselsil mesuliyeti esa
sı ıkabul edildiğine göre, Hükümetin bu saha
da vehme kapılması ve böyle bir yazının de
vamlı olarak bir profesör tarafından yazıldığı 
kanaat ve zehabına varması hiçibir zaman doğ
ru değildir ve bu hareketinde eğer ısrarla du
racak olursa hatalı bir yola gidilmesi de muhte
meldir. 

iŞu halde matbuat suçları karşısında da mev
zuatımız kâfi derecede vardır. Bugün millet
vekillerinin dahi kanuna aykırı yazılarından J 

dolayı haklarında takibat icra edilirken, yal-, 
nız teşriî masuniyet itibariyle devre sonuna 
kalmaktan başka hiçbir faydai ameliyesi olmı
yan bir hak profesörler için yoktur. Onların 
düpedüz suç mahiyetinde olan bir makaleden 
dolayı haklarında kovuşturma yapılır ve ceza
landırılır. 

(Hükümetin istihdaf ettiği gayeyi anlamak 
için kendimizi istediğimiz kadar zorlıyalım, 
bundan bir mâna çıkarmak asla mümkün ola
mıyor. önümüzde net olarak bir tek imfca kalı
yor, Profesör Nihat Erim'in açık yazıları. Bu 
zat da matbuat sahasında kalmayı kürsüsüne 
tercih ettiği için istifa etmiş ve profesörlükten 
ayrılmıştır. Bunun sebeplerini araçtırmıyaca-
ığım, haklıdır veya haksızdır tahliline de giniş-
miyeceğim. Fakat Hükümetin şu tasarıyı .geti
rirken esbabı mucibe olarak gösterdiği husus
lar arasında bir tek isim kalıyor, üst tarafı bir 
esasa müstenit değildir. 

INEODET ÎNCEKARA (izmir) — Prensip 
olarak değil, misal olarak bunlar gösterilmiştir. 

İKÂZIM ARAR (Devamla), — Muhterem ar
kadaşıma, hemen arzedeyim, o misallerdir ki, 
tedvini icabeden kanunun buraya getirilmesi
nin mucip sebepleridir. 

NECDET ÎNCEKARA (izmir) — Biz şahıs 
için kanun çıkarmıyoruz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Ben böyle bir 
şey demedim. Araştırdım, tetkik ettim, sordum, 
Nihat Erim'den başka açık yazı yazan profesör 
yoktur. Yavuz Abadan'a da tesadüf ediyorsak da 
fakat o, bu zaviye içinde değildir Bir siyasi par
tiye mensup bir profesörün elbette müntesibi bu
lunduğu partinin umdelerini, gayesini yayması 
kadar tabiî bir şey tasavvur olunamaz. Aksi tak
dirde bu zor karşısında gayesinin tahakkuk ede
bilmesi için şıklardan birisini tercih edecek ve 
yine bu sıkışık durumun arasında ezilmemek gay
retini gösterecek ve kürsüsünden ayrılacaktır. 

Muhterem arkadalar; biraz evvel arzettiğim 
gibi, gece evimde otururken bir polis memuru, 
yarın sabah Millî Eğitim Komisyonuna saat 10 
da geleceksiniz, diye davette bulunduğu zaman 
aklıma üç senelik parlâmento hayatımızda cere
yan eden müzakerelerden mülhem olarak bâzı 
üniversitelere taallûk eden hayati ve mühim hâ
diselerin tetkiki veyahut da Millî Eğitim Bakan
lığına ajt tatil devresi içinde gerekli âcil bir sa-
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lâhiyetin istenmesi gibi hususlar geldi. Hatırı- I 
ma gelen bu hususlardan bir tanesi de bilmem 
şimdi aramızda mı, Bursa Milletvekili Muhterem 
Ali Canib Bey, 1951 senesinde bu kürsüden söy
lemişlerdi. Tamamını değil, küçük bir kısmını 
alacağım. Diyor ki; Muhterem Yöntem, «şahsiya
ta girmek bu kürsünün şiarı değildir. Fakat 
memleketin bir derdini meydana koymak da va
zifemizdir. Yine isim zikretmiyerek söyliyeyim 
ki; tâyin edildiği günden beri dersine yani 7 yıl
dan beri kürsüsüne gitmiyen profesör, muhte
rem arkadaşlar dikkatinizi çekerim, yedi yıldan 
beri derse girmiyen profesör. Yine benim de bu
lunduğum Edebiyat Fakültesinde görüşülmüş, 
evet yedi yıldır orada her ay binlerce lira alır, 
dersine girmez veya giremez. 

Bu giremez kelimesi üzerinde durmanızı rica 
ediyorum. Bu hâdise hakkında gazetelerde neşri
yat yapıldı. Benim de bulunduğum bir sırada bir 
profesör, dekanın odasına girmiş, bu ne rezalet 
diye isyan etmiştir. Bundan talebe de şikâyet et
ti. Rektöre istida verildi. Bu istida bakana havale 
edilmiş ise de buna cevap bile vermeye lüzum I 
görülmemiştir.» 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel profesörle- I 
rin işliyecekleri suçlardan dolayı itibari kaza 
mercii telâkki ettiğimiz senatörler yedi sene müs-
temirren ve fasılasız kürsüsüne gelmiyen ve ma
aşlarını da rahat rahat alan, dünkü iktidar za
manında dört yıl yahut altı yıl, yeni iktidar za
manında da bir yıl rahat rahat maaşını alan bir 
zat hakkında... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu profesör kimdir?. 

'KÂZIM ARAR (Devamla) — Muhterem Ali 
Canib ismini açıklamamış. Bendeniz sadece za
bıtlarından almış olduğum bir pasajı okuyorum. 
Bu senato mu? Meslekdaşlarım hakkında böyle 
takibe girişecek? Şimdi de Millî Eğitim Vekilin
den bu münasebetle istirham ediyorum. Bunu 
derhal ele alsınlar. Yedi yıllık maaşın verilmesi
ni emreden ita âmirini mesul etsinler. Rektörü 
mesul etsinler. Hattâ buna zamanında ıttıla hâ
sıl eden ve göz yuman bakanın da mesuliyetini 
istesinler. Henüz daha memleketimizde kurulma
mış olan mesuliyet müessesesinin üstüne devam
lı olarak kanunlar çıkararak sözde mesuliyetleri 
âdeta bir zencir halinde sıralamak ve tatbik et
mek hiçbir zaman demokratik nizamla kabili te
lif olmaz. Biz bu kürsüye ne zaman çıkar demok- | 
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rasiden bahseder, Teşkilâtı Esasiye Kanunundan 
bahseder, insan haklarından bahsederiz. Bu söz
lerimiz bile çok görülüyor. Muhterem Başvekil 
Adnan Menderes geçende burada dediler ki; «bü
yük lâflar ediyorlar» Yaptığımız büyük lâfları, 
biz bu büyük lâfları Adnan Menderes'le birlikte 
altı sene beraber yaptık. Bugünkü yaptığımız bü
yük lâflar onunla müştereken, beraberce yapmış 
olduğumuz sözlerin devamından başka bir şey 
değildir. Yalnız aramızdaki fark, biz o büyük 
lâflara devam etmekte, onlar da rücu etmiş bu
lunmaktadırlar ki, işte farkımız bu kadardır. 
Şunu da ilâve edeyim ki, biz bu lâflara; demok
rasi, hürriyet, vatan, memleket, Anayasa, insan 
hakları gibi sözlere inşallah kısa zamanda son ve
ririz ama biraz daha uzunca devam edeceğimizi 
sanıyorum ve endişe ediyorum. 

Bundan başka yine Üniversiteler hakkında, 
bilhassa Eedebiyat Fakültesi hakkmda, her 
muhterem arkadaşın posta kutularına konulan 
« Tenkid » adlı bir gazete vardır. Bu haftalık 
mecmuanın yazdıklarını tasvip etmiyorum, fa
kat ret de edemiyorum. Acaba Millî Eğitim 
Vekili bu sahada bir tetkik yapmış mıdır? Ru 
derece hicapaver neşriyat üzerinde Millî Eği
tim Vekilinin gösterdiği hassasiyet derecesi ne
dir? Ne yapmışlardır? Bunu lütfen açıklamala
rını istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, üniversite öğretim 
meslekinden çıkarılmanın maksadını ve gayesi
ni güden bu kanun lâyihasının maddesini şöy
lece gözden geçirelim : «Üniversite öğretim 
meslekinde kalmasına yer bırakılmıyacak kadar 
şeref ve haysiyet kırıcı bir suç işliyenlerle si
yasi teşekküllerde fiilî vazife alanlar veya 3 ncü 
maddenin (e) bendi hükmünün cevaz vermedi
ği siyasi yayınlarda veya beyanlarda bulunan
lar üniversite öğretim meslekinden çıkarılır. Bu 
gibilerin akademik unvanlarını taşıyıp taşımı-
yakları üniversite senatolarınca ayrıca karar al
tına alınır ». 

Suat Başol arkadaşımız doğru buyurdular. 
Bunun doğruluğunu veya yanlışlığını bilmüza-
kere yüksek reyleriniz belli edecektir. Yalnız 
biz sadece kanaatlerimizi izhar ediyoruz. 

Bu fıkrada muarızı olduğumuz cihet, ikinci 
paragrafta, siyasi teşekküllerde fiilî vazife alan
lar veya 3 ncü maddenin (e) bendi hümmünün 
cevaz vermediği siyasi yayınlarda veya beyan
larda bulunanlar üniversite öğretim meslekin-
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den çıkarılır, kısmına aittir. Biz, şeref ve hay
siyet kırıcı suçlardan dolayı Hükümetle müş
terekiz. Ancak Senato kararı ile değil, mah
keme kararma bağlamak şartiyle. 

Muhterem arkadaşlarım, 1946 ile 1950 ara
sında siyasi bir parti olarak, bir muhalefet par
tisi olarak Türk milletine yapmış olduğumuz sa
yısız hitaplarda vadettiğimiz hususları yerine 
getirmemek gibi bir durum hâsıl olmuştur ki, 
bunu bir za'fa, yani bugünkü realiteler karşı
sında dün verilen teminatın yerine getirilme
mesi za'fına bağladıktan sonra her gün yeni sür
prizlerle karşılaştığımız ve hiçbir zaman tetkik 
ederek esaslı bir karar ve kanaate varmamıza 
imkân hâsıl olmadan getirilip tepkili mahiyette 
buradan çıkarılan kanunlar, yarın bizi yine Türk 
milleti muvacehesinde muahazeye muhatap tu
tacak ve dünkü vaitlerimiz dolayısiyle haklı ola-
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rak bize yapacakları tenkid ve tarizleri müsa
maha ile karşılamak lüzumu hâsıl olacaktır. 
Netice: küçük grupumuz böyle demokratik bir 
kanuna iltifat etmemekte ve tasvip eylememek
tedir. 

REİS — Efendim açık oyunuza arzedilmiş 
olan tasarılardan kamu alacaklarının tahsil usu
lü hakkındaki kanun lâyihasına (261) oy veril
miştir, ret yoktur, (2) çekinser vardır, tasarının 
kanunluğu (259) reyle kabul edilmiştir. 

Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu mad
desinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkın
daki lâyihaya (259) oy verilmiştir. (257) kabul 
vardır, ret yoktur, (2) çekinser oy verilmiştir, 
tasarının kanunluğu (257) oyla kabul edilmiştir. 

öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 
Oturumu kapıyorum. 

Kapanma saati : 12,33 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili M. Şevki Yazman 

KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ömer Mart Çanakkale). 

«••» 

REİS — Oturum açılmıştır. 
Üniversite Kanununun tümü üzerindeki gö

rüşmelere devam ediyoruz. Söz alanların isim
lerini okuyorum. 

Osman Bölükbaşı, Kâmil Boran, Avni Doğan, 
Nuri Sertoğlu, Abdürrahman Boyacıgiller, Mu
rat Âli Ülgen, Kenan Akmanlar, Feyzi Boztepe, 
Fahri İşeri, Atıf Topaloğlu, Hasan Ali Vural, 
Hâmid Şevket İnce, Arif Nihat Asya, Fuad Hu-
1si Demirelli, İsmail Berkok. 

Osman Bölükbaşı.. (Yok sesleri). 
Kâmil Boran, buyurun. 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Muhterem arkadaşlar; partilerarası havayı bu-
landırmamak modası içinde olduğumuz için pe
şinen şunu arzedeyim ki ; C. H. P. Grupu adına 
konuşmuyorum, şahsım adına konuşuyorum. 
Bu ciheti peşinen tasrih etmeyi zaruri gördüm. 

Arkadaşlar; iktidar gazetesinde Millî selâ
met kanunları diye görültülü reklâmı yapılan 

lâyihaların birincisi elimizdedir. Millî selâmet 
kanunları... 

Arkadaşlar, memlekette ihtilâl mi var? Bir 
harb ve tecavüz tehlikesi içinde miyiz? Millî 
selâmetimiz zedelenmiş midir, tahribe mi mâruz
dur? Rica ederim, lütfedin, bizi aydmdatm. Ha
kikaten böyle bir vaziyetin mevcudiyetine ka
naat getirirsek biz de reylerimizi seve seve lehte 
kullanalım. Ama mesele öyle değil de hâdise
lerin marazi bir muhayyilenin mübalâğalı ve 
çarpık adesesinden geçmiş akisleri buna saik 
olmuşsa veyahut kurtla kuzu hikayesinde oldu
ğu gibi kurt mutlaka kuzuyu yemeye azmetmişse 
o zaman iş bambaşka bir renk alır. (Gürültü
ler). Bir Hükümetin, memleket selâmetini teh
dit eden hâdiseler karşısında hassasiyet ve titiz
lik göstermesi ne kadar şükrana ve tebrike şa
yan bir hareket ise, bu gibi hâdiseleri, münev
verleri yıldırmak, muhalefeti susturmak gaye
sine hadim kılması da o derece mezmumdur. 
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Lâyiha ve gerekçesi önümüzdedir, baştan 

başa tenakuzlarla doludur. Gerekçenin bir ye
rinde (Üniversite öğretim üyelerinin fikir ve öğ
retim hürriyetini muhafaza zaruretine) işaret 
edilmekte, buna mukabil esas metinde profe
sörlerin bu kabîl faaliyetleri tamamiyle takdiri 
esaslara ve müphem unsurlara bağlanmış olarak 
çok ağır bir tehdit altına sokulmaktadır. 

Bu tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde, ne 
hazindir, meselâ bir hukuk âmme profesörü 
memleketin Anayasasını veya Hükümetin ka
nunsuz tasarruflarını tenkid edemez hale gele
cektir. Yahut da yıllarca emek verdiği, hayatını 
vakfettiği ve istikbalini bağladığı bir meslek
ten kovulacak, alnının akı ve teri ile ve kafası
nın kudreti ile kazandığı akademik unvanlar
dan dahi bir vatan haini imiş gibi mahrum edi
lecektir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Haydi canım sen 
de, saçmalama. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Bu kelimeyi size aynen iade ve teessüf ederim. 
Bu sözleriniz yaşınız ve başınıza da uymuyor. 
Bu Mecliste böyle bir kelime şimdiye kadar 
söylenmemiştir. Biz birbirimizi gayet iyi biliriz. 
Bu edep lisanı değildir. Zatıâlinize yakışmıyor. 
K. Boran devamla : Böyle bir lâyihanın gerek
çesinde âteta alay eder gibi üniversite muhtari
yetinden' ve öğretim hürriyetinin vikayesinden 
bahsedilmektedir. Arkadaşlar; birbirimizi ve 
milleti aldatmıyacağımıza göre bunlara ne lü
zum var? Bir kanunla üniversiteyi kapatın daha 
mertçe hareket etmiş olursunuz. Arkadaşlar me
murların ve hâkimlerin baskı altında oldukla
rından istikbal endişesi içinde kıvrandıkların
dan sık sîk şikâyet edilmektedir . Asıl istikbal 
endişesi burada, bu Meclistedir, tktidar partisi
nin korkusu iktidardan düşmek, parti mensup
larının endişesi bir daha seçilmemektir. 

FERİT KILIÇLAR (Muş) — Onu millet bi
lir. 

MEHMET KÂMlL BORAN (Devamla) — 
Ona şüphe yok. iktidar partisi ve hükümeti 
memlekete olan vaitlerini şeref ve vicdan borç
larını âdeta unutmuş, kendi bekası ve refahı 
kaygısına düşmüştür. Daha iki gün evvel yeni 
kanunlarla köy ve mahalle muhtarlarının se
çimlerini büyük seçimden sonraya bırakmadınız 
mı? Şimdi konuştuğumuz kanun; esasında ikti- | 

1.1953 O : 2 
dar partisinin, iktidarda kalmasını temin gaye
siyle getirilmemiş midir? Kim bilir bu lâyihayı 
daha ne gibi lâyihalar takip edecektir. 

Eğer Menderes isterse Meclis1 belki de hiç ta
til yapmıyacaktır. Ve Menderes'in rüyasına gi
ren, yahut da uykusunu kaçıran her mevzu 
için her gün yeni bir kanun çıkacaktır. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Reis bey 
bu şekilde konuşmasına nasıl müsaade ediyor
sunuz? 

RElS — Yalnız bu kanun hakkında konu
şunuz. 

MEHMET KÂMlL BORAN (Devamla) — 
Bu gidişin bu sakin yolun yegâne mesulü Baş
vekildir, Menderes'tir, Zira maalesef Parti de 
Meclis Grupu da, Hükümet de bu zatın şahsında 
temerküz ve tecelli eylemiştir. (Gürültüler kapak 
vurmalar). 

Biraz daha hızlı vurun, arkadaşlar. Daha 
hızlı vurunuz. Gelecek seçimdeki namzetlikleri
niz sağlanacaktır. Biraz daha hızlı vurun. 

REİS — Kâmil bey tasarı üzerinde konuşa
caksınız, ihtar ediyorum. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Tasarı üzerindeyim. Sadedin tam içindeyim. Be
nim sözümü kesmeye hakkınız yoktur. 

RElS — Beni dinleyin. Konuşmanızı içtüzük 
hükümlerine göre.. 

SEDAT BARI (Seyhan) — Reis beyi dinle
yin, size ihtar ediyor, Meclise hakaret ediyor
sunuz. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Zatıâliniz yerinizden konuşmayınız. 

RElS — Kâmil bey, ihtar ediyorum; ikinci 
defa. ihtar ediyorum, izahat vereyim, beni din
leyin. 

Siz kanun mevzuu üzerinde konuşmadan 
şahıslara giriştiniz. Üniversite Kanunu üzerinde 
konuşunuz. Mevzu, tatil, Başbakan, sununla bu
nunla ilgili değildir. Rica ederim doğru konu
şun. 

M. KÂMtL BORAN (Devamla) — Ben bir 
hukukçu olarak konuşmamı hazırlarken içtüzü
ğün hükümlerine tamamiyle uygun olarak ha
zırladım. Siz benim konuşmamı kesiyorsunuz. O 
halde milletin taktirine . bırakarak kürsüden 
inerim. (Soldan gürültüler) Bu gürültü karşı
sında da millete hitap ediyorum. Bu acaip ve 
meşum teslis eğer sadece buna inananları ve 
buna güvenenleri çarpmakla haeil ve gülünç 
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etmekle kalsaydı benim bir diyeceğim olmaz
dı. 

RE IS — Kâmil Bey, sadetten dışarıya çık
mayın. Kanun üzerinde konuşun. 

M. KÂMÎL BORAN (Devamla) — Fakat 
asıl tehlikede olan asıl çarpılmaya mahkûm bu
lunan bu memleketin fikir ve vicdan hürriyeti
dir. Onun içindir ki, facianın karşısında bir 
seyirci olarak kalmakla iktifa edemeyiz. Ve siz 
de arkadaşlar bu 'memleketin fikir ve vicdan 
hürriyetine el sürmekten tevakki ediniz. (Esa
sa gel sesleri) 

Bununla beraber bunca şahsi meziyetleri 
bulunan Adnan Menderes'in talihsiz bir insan 
olduğundan şüphe etmemekteyim. Eğer kendisi beş 
asır evvel gelmiş olsa idi bu azmi ile, bu enerji ile 
muhiti üzerindeki bu nüfuz ve baskısı ile bu 
ceberutiyle büyük işler başarır ve bir kahra
man sayılırdı. Fakat ne yazık ki, bugün tarihe 
bednam olarak geçmektedir. (Soldan sürekli 
kapak sesleri, gürültüler, tarziye ver sesleri) 

REÎS — Sözünüzü geri almaya davet ediyo
rum. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Sıra kapaklarına vurun, gürültüyü biraz daha 
artırın, fakat sıra kapaklarına vurmadan bir 
şey çıkmaz, fikirle mukabele edilir. Eğer bana 
cevap verecekseniz, eğer konuşmak isterseniz 
buyurun millet kürsüsüne. Gürültü ile bir şey 
ifade edilmez. 

REÎS — Tarziye vermenizi ve sözünüzü ge
ri aldığınızı ifade etmenizi ve bunun zapta geç
mesini istiyorum. 

MEHMET KÂMİL BORAN (Devamla) — 
Ben şahsiyata hiçbir zaman dokunmadım. Bu 
kanunun hazırlanmasında yegâne saik olan 
Menderes'tir. Ben ona hitaben konuştum. Yok
sa, benim Menderes'in şahsına karşı hiçbir 
düşmanlığım yoktur. (Soldan şiddetli gürültü
ler, sıra kapakları sesleri, sözünü geri al, Mec
lisi tahkir ettin, sesleri) 

REÎS — Söylediğini geri almaz ve tarziye 
vermezseniz konuşmaya devam edemezsiniz, ko
nuşmaktan sizi menederim. Bednam tâbirini 
geri almanız lâzımdır. 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Bu gürültüyü ve bu sözün mânalandırılmasını 
milletin takdirine bırakıyorum. 

REÎS — Sözünüzü geri almazsanız sizi ko

nuşmaktan menederim. Sözünüzü geri alıyar 
musunuz? 

MEHMET KÂMÎL BORAN (Devamla) — 
Geri almıyorum. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Reis Bey, sö
zünü geri almıyor. Vazifenizi yapınız. (Geri al 
sözünü, sesleri) 

REÎS — Sözünü geri almadığına göre ken
disine takbih cezası verilmesini oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takbih 
cezası verilmesi kabul edilmiştir. 

Mebus olarak söz sırası Fuad Köprülü'nün
dür. 

FUAD KÖPRÜLÜ (İstanbul) — Daha ser
best konuşmak için mebus olarak konuşuyorum. 

Müsaadenizle evvelâ asıl mevzua girmeden 
evvel son konuşan milletvekili arkadaşımızın 
takip ettiği taktik üzerine Muhterem Heyetini
zin nazarı dikkatinizi eelbetmek isterim. 

M. KÂMÎL BORAN (Mardin) — Reis Bey, 
mebus olarak şahsıma hitap edemez. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Bu taktik 
hiçbir zaman demokrasi rejiminde, normal va
ziyetlerde ve normal partilerin konuşma tarzı 
değildir. Başvekile hakaret ediyor, Başvekile ha
karetle kalmıyor, Meclise hakaret ediyor. Bu 
Meclisin iradesi yoktur, kararı yoktur. Yalnız 
Beşvekilin emri altındadır, diyor. 

M. KÂMÎL BORAN (Mardin) — Benim şah
sımı kasdediyor, söz isterim! 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Söylediği 
sözün mânası budur, yahut mânasını bilmiyor. 

M. KÂMÎL BORAN (Mardin) — Kendisi 
profesördür, söylenilen sözün mânasını anlıya-
mamıştır. Arkadaşlarıma karşı hiçbir itabım 
yoktur. (Soldan gürültüler, sağdan gürültüler) 

REÎS — Mütemadiyen müdahale edip hatibe 
söz imkânı vermiyorsunuz. Hakkınızda Tüzüğü 
tatbik edeceğim. 

Kâmil Boran iki defa ihtar, bir defa takbih 
cezası almıştır. Kendisinin bugünkü toplantı 
müddetince dışarı çıkarılmasını kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. (Soldan alkışlar) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bir Mebus bir 
toplantıda iki defa tecziye edilmez. Tüzüğe aykı
rıdır. (Şiddetli gürültüler) 

FERÎD MELEN (Van) — Diktatörlüğe gi
diyorsunuz. 

HALİL SEZAÎ ERKUT (Kırşehir) — Dik
tatörlük ilân ediyorsunuz. Bu başka bir şey de-
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ğildir. Biz cfex salonu terkederiz. (C. H. P. me
buslarından bir kısmı salondan dışarı çıktı) 
(Soldan alkışlar) 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Arkadaş
lar, tak'ibedilen siyaseti görüyorsunuz. Deminden 
beri takibedilen siyaseti görüyorsunuz, takibedi
len siyaset budur. Daha evvel konuşan arkadaş
ları dinlediniz, bilhassa baştan, ilk defa konuşan 
arkadaşlar mevzuun içinde kaldılar, mevzu için
de acı tenkidlerini, şiddetli tenkidlerini, müsaa
denizle izah edeceğim insafsız tenkidlerini yap
tılar. Haklarıdır. Ama en son konuşan arkadaşı
mızın ifadesi bu taktiğin hakiki mahiyetini mey
dana çıkardı. Ne diyor? Vatan tehlikededir, dik
tatörlük ilân ediliyor, kanunlar kalkıyor, hürri
yet kalkıyor, adalet kalkıyor, medeniyet kalkı
yor.. Bunları biraz evvel iddia eden arkadaş ken
disini Avrupa'nın ilmi organı, Türkiye'nin 
mümessili, Avrupa Demokrasisinin mümessili ol
duğunu iddia eden bu arkadaşın söyledikleri söz
lerin ne kadar esassız olduğunu sizlere anlataca
ğım. Müsaadenizle, biraz serin kanla, itidalle, 
insaf ile düşünelim ve konuşalım : Biraz evvel 
burada konuşan Kâmil Boran, Meclisin, Başve
kilin emriyle, keyfiyle karar verdiğini, Meclis, 
onun emrini, istediği her şeyi yapar ve karar ve
rir derken, zannederim eski devri, tek parti dev
rini, şef devrini hatırlamış olacaklar. (Soldan 
gülüşmeler) Halbuki zamanlar değişti. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Değişen bir şey yok. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Eğer za
manlar değişmemiş olsaydı siz burada buluna
mazdınız. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Neden bulunamazdım, buraya eme
ğimin hakkiyle geldim. (Soldan, gürültüler). 
Menderes'in mektubunu okuyacağım. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Reis Bey, 
sözümü kesmesinler. 

REÎS — Hatibin sözünü kesmeyin. 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Okuyacağım mektubu, şimdi. 
REÎS — Devam edin efendim. 
FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Burada, 

Demokrat Parti kurulmadan evvel, tek parti 
devrini müşahede eden insanlar vardır. Zati-
âliniz o zaman nerede idiniz? 
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1 ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon

guldak) — Biz etek öpmedik. (Soldan gürültü
ler). 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Sizinle 
konuşacak değilim, hiç bir zaman konuşacak 
değilim. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Ben Atatürk devrinde yetişmiş bir 
gencim. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Arkadaş
lar, burada o şekilde konuşuldu ki, güya Halk 
Partisi hürriyeti, demokrasiyi, ilmin istiklâlini, 
ilmî müesseselerin muhtariyetini şiddetle, aşk 
ve şevkle müdafaa ediyor, dünya medeniyetini, 
ileri fikirleri, ileri düşünceleri, insan haklarını 
ve ilâahiri, ilâahiri, bütün bunları müdafaa 
ediyor ve bize rica ediyor, diyor ki, vaktiyle biz 
bütün bunları yaptık, sakm bunları alıp geriye 
götürmeyiniz. Güya kendileri çok ileri gitmiş
ler, şimdi biz onları alîp geriye gidiyormuşuz, 
'bunları imha ediyormuşuz, diktatörlük rejimini 
ihyaya doğru gidiyormuşuz. Bu arada Şark 
kurnazlığı tâbiri kullanıldı ve biz Şark kurnaz
lığı kullanryormuşuz, kötü niyetler besliyor-
muşuz. Hattâ fikir hürriyetini imha ediyor mu
şuz. 

Arkadaşlar, Demokrat Parti teşekkül- edip 
mücadeleye geçinceye kadar kendi takip ettik
leri yolları, müdafaa ettikleri prensipleri şu 
kürsüden hepsinin, en ileri gelenlerinin, mü
messillerinin ağzından çıkan sözlerd ne çabuk 
unuttular da bize bu çeşit insafsızca isnatlarda 
bulunuyorlar? Müsaadenizle diğer taraflara 
gitmiyeceğim. Demokrasinin Türkiye'de nasıl 
cereyan ettiğimi, nasıl doğduğunu, ne şekilde 
yürüdüğünü izaha gitmiyeceğim. Tek şef, tek 
parti düsturlarının bütün sokaklarda dalgalan
dığı zamanları ve ona ait hâtıraları ifade ede
cek değilim. Bütün bunları bırakarak sadece 
üniversite mevzuuna Ve Halk Partisinin üniver
site hakkında takip ettiği siyaseti kısaca izah 
edeceğim. Biliyorsunuz, 1932 ve 1933 te idi, 
tam tarihi hatırımda değildir. Hükümet bir 
kanunla İstanbul'daki Darülfünunu kapattı 
ve hocaları dışarıda bıraktı. Demin bir arka
daşımız söylüyordu. Siz bir gün bir kanun çı
karacaksınız ve bütün hocaları dışarıya atacak
sınız. 

Hayır arkadaşlar; biz vaktiyle onların yap-
! tıklarını yapacak değiliz. Fakat burada sırası 
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geldiği için onların yaptıkları şeyleri kısaca 
izaha çalışacağım : O zamanki Hükümet bu 
Darülfünunu kapatmakla güya ıslahata giriş
mişti.... 

ŞEMSETTİN GÜNALTAY (Erzincan) — 
Söz istiyorum Reis Bey. 

Fuad Bey o işte beraberdik. 
FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Tabiî, ta

biî. Bu işin gizli, kapaklı tarafı yoktur. îzaha 
çalışıyorum. Eski Darülfünunun muhtariyeti 
de vardı. Cumhuriyet Hükümeti bu Darülfü
nuna muhtariyet vermişti. Hattâ o Darülfünu
nun talimatnamesini de bendeniz yazmıştım, be
nim kalemimden çıkmıştı. O, kendi kendini ida
reden âciz kaldı, sakatlıklar, bozukluklar ol
du, nihayet bunu değiştirmek icabetti. Bir 
müessese kendi ilerleme, yaşama hakkını kay
bettiği zaman, mesuliyet makamında bulunan 
bir Hükümet onu, hakiki vazifesini ifa edecek 
'bir şekle sokabilmek için icabeden tedbiri ala
bilir. Mesul olan, bunların bütün tahsisatını ve
ren Millet Meclisi bunu istediği şekilde kanun
larla tanzim edebilir. Maksat fikir hürriyetini 
boğmak değil, bilâkis her hangi bir müessese
yi, muhtelif sebeplerle, terakki yolundan kal
mışsa, onu izale etmek ve onu canlı bir hale 
getirmek için icabeden tedbirleri alabilir. îşte 
bu maksatla alındıydı. Şemsettin Bey arkadaşı
mın söylediği şey, o zaman ben de fakülte re
isiydim ve o ıslahata iştirak ettim. Yalnız o 
zaman bu ıslahat yapılırken, ilk teşkilât yapıl
dıktan sonra ve yine üniversiteye ilmî muhta
riyeti, dikkat buyurun, idari istiklâl demiyo
rum, ilmî muhtariyeti vermek esası mevcut idi. 
Fakat ne yazık ki, bu ilmî muhtariyet dahi, ya
ni kendi hocalarını kendi intihap edebilmek 
hakkı dahi bu müesseseden alındı ve bu vaziyet 
1947 senesine, 1933 ten 1947 senesine kadar de
vam etti. 

Bu müessesenin ilmî muhtariyetinin dahi bu 
kadar tam şekilde elinden alınması ve bunun 
1932 veya 1933 ten 1947 ye kadar devam etti
rilmesi neyi ifade ederi Şimdi ortada hiçbir şey 
yokken, yalnız bir maddenin tavzihi mevzuuba-
his iken, ilim elden gitti, medeniyet ortadan kal
kıyor, yer yüzünde böyle şey olmaz gibi feryat 
eden arkadaşlar, acaba o zamanlar bunların hiç
birini düşünmediler mi?. Neden o zamanki meclis
lerde bundan dolayı en ufak bir itirazda bulun
madılar?. Neden bulunmadılar diye onları tah-
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taa etmek için söylemiyorum. Yalnız bugünkü bu 
mübalâğalı, suni heyecanın mahiyetini anlamak 
için arzediyorum. 

Arkadaşlar, nihayet bilirsiniz, çok ağır şart
lar altında karşımıza çıkarılan, namütenahi müş
küllere rağmen, Demokrat Parti kurulup faaliye
te başladıktan sonra vaziyet değişti. Tabiatiyle 
şartların değişmesi Halk Partisini yeni bir tak
tik takibine mecbur etti. Bunun sebebi şu oldu; 
Demokrat Parti programında ilmî müesseselerin, 
yalnız üniversitelerin değil, bütün ilmî müessese
lerin muhtar olması prensibi müdafaa ediliyordu 
ve ilim adamlarının, bu müesseselerdeki tedris 
heyetinin siyasetle uğraşabileceği tasrih ediliyor
du, parti programı olarak. Binaenaleyh bu, mey
dana çıkmış yeni fırsattı. Bunu iktidar, o zaman
ki iktidar kendi menfaatine olarak kullanmak ve 
kendi mensuplarından mürekkep heyetler vücu
da getirmek için kendi telâkkisine göre bundan 
istifade etti, derhal üniversitelerin muhtariyetini 
esas olarak müdafaa etti ve bunun üzerine Ka
nun yapıldı ve bugünkü vaziyet hâsıl oldu. Ben 
bunun için Şark kurnazlığı veya Garp kurnaz
lığı diye bir kelime kullanmak istemem. Yalnız o 
zamanki vaziyetten iktidar partisi istifade etmek 
istedi ve süratle kısa seneler zarfında ve o zaman
ki hükümetlerin ve Maarif vekillerinin arzuları
na göre istedikleri insanlara, istedikleri sıfatları 
(vererek ilmî heyetler kurdular. Zannediyorlar
dı ki, kurdukları bu müesseselere getirdikleri, in
tihap ettikleri bu insanlardan mürekkep bu ilim 
heyetleri belki kendilerine yarin siyaset sahasın
da da bir yardımcı olur düşüncesiyle ve olmasa 
dahi, o efkârı celbetmek, hürriyet perver görün
mek için bunu yaptılar. Eğer Halk Partisi bu fi
kirlerinde, yani ilmî müesseselerin muhtariyeti 
kanaatinde samimî olsaydı, bunu Demokrat Par
ti meydana çıkmadan evvel, demokrasi mücade
lesi başlamadan evvel, yapardı. Halbuki, ilk 
Cumhuriyet idaresi kurulur kurulmaz üniversi
teye muhtariyet verilmişti. 

Aradaki farkı görüyorsunuz. Binaenaleyh bu 
vaziyeti unutarak, ve bunu herkesinde unuttu
ğunu zannederek, demin bu arkadaşların konuş-

.tuğu tarzda konuşmak, hakikaten insaflı ve doğru 
bir hareket değildir. Henüz o devirleri, o hâdise
leri çok iyi bilen o hâdiselerin içinde yaşamış in
sanlar mevcuttur. 

Yine o zamanlar biliyorsunuz, o devrin Maarif 
vekilleri üniversiteye giderek, hocaları divan şek-
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linde karşısına dizerek onlara ne çeşit muamele
lerde bulundular, ne çeşit hareketlerde bulundu
lar; bunlar malûmunuzdur. Bunları da unutmı-
yanlar gerek üniversitede gerek burada aranızda 
vardır. Ben eski şeyleri tahtie etmek için söyle
miyorum, maksadım bu değildir. Yalnız bugünkü 
vaziyetleri bu kadar insafsız şekilde istismar et
mek doğru değildir. Buna tenkid denmez. Bunu 
istismara kalkışanları insafa davet ediyorum. Bil
hassa bu arkadaşlarımız arasında bir kısım çok 
müfrit arkadaşlar olduğunu görüyorsunuz. Bu 
memlekete istibdat geldi, diktatörlük oldu diyerek 
birisi salondan çıktı gitti. Halbuki ne istibdat 
vardır, ne diktatörlük vardır, ne dikdatör var
dır. Ne de böyle bir şeyin olabilmesi imkânu ih
timali vardır. 

Şimdi, Reşat Şemsettin arkadaşımızdan son
ra konuşan Hüsnü Akyol arkadaşımız kalktı, bü
tün Avrupa ve Amerika'nın gelmiş geçmiş bütün 
ilmî müesseseleri hakkında etraflı izahat verdi 
ve sanki Avrupa ilmî müesseselerinin temsilcisi 
imiş gibi burada bâzı şeyler söyledi. 

Gerçi kendisinden bu kadar geniş bir vuku
fa sahip olduğumuzu iddia edecek değiliz, ama 
bu meseleler az çok bildiğimiz şeylerdir Böyle 
umumi kelimelerle, efendim bütün medeni mil
letlerde böyledir gibi umumi lâflarla hiçbir şey 
ifade edilmiş olmaz. Hakikat ifade edilmiş ol
maz, hak kazanılmaz. * 

üniversitenin muhtariyeti nedir? Üniversi
te hep bildiğimiz gibi bir memleketin ilim yuva
sıdır. Mevcut ilmi mütalâalarla elde ettiği neti
celer orada tetkik edilir ve öğretilir. Bir taraf
t an , meçhul hakikatleri, ilmin muhtelif şube
lerine ait yeni yeni tetkiklerle insanlığın malû
matına, bilgisine, yeni servetler ilâve olunur. 
Üniversite böyle bir fikir fabrikasıdır, böyle 
bir ilim fabrikasıdır. Bunların muhtariyeti 
demek, orada çalışan insanların tam bir 
fikir hürriyeti içinde, bulundukları hakikat-
ları, düşündükleri şeyleri ifade edebilmeleri 
hürriyetidir. Hakikaten fikir ve sanat, bütün 
bunlar, hürriyet olmadan, tam bir hürriyet ol
madan asla inkişaf edemez. Mesela birisine di
yorsunuz* falan mesele hakkında şöyle bir tet-
kikat yap ama şu neticeye varsın, yahut o neti
ceye varmazsa bunu kabul edemeyiz. Biliyorsu
nuz ki, totaliter rejimlerde ilme karşı bu çeşit 
tahditler konur ve rejime, ananelere uymıyan 
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I haller, hakikatler meydana çıkamaz, aksini yap-

mıya kalkanlar tercih edilir, tecziye edilir. 
Arkadaşlar, ünüversiteler istenildiği zaman 

muayyen bir kalıpta şöyle olmalıdır, böyle ol
malıdır... Böyle birşey olmaz arkadaşlar. Her 
memlekette ayrı ayrı ilim müesseseleri vardır, 
üniversiteler vardır. Fakat umumiyetle bunları, 
başlıca iki tipte, nazari olarak mütalâa etmek 
mümkündür, 

Bunlardan birincisi: Paralarını doğrudan 
doğruya Devletten alırlar, ikincisi ise Devletle 
hiçbir alâkası olmıyarak doğrudan doğruya 
muhtelif vâkıflar tarafından tesis ve idare edilen 
müesseselerdir. Onun için parası Devlet tarafın
dan verilen müesseseler ile vakıf müesseselerin 
statüsü usul ve nizamlariyle birbirine uymaz ve 
muhteilf memleketlerin üniversiteleri de bribirîne 

t uymaz. Hattâ şehirden şehre değişir. Bunların 
türlü tipleri vardır. 

Vâkıf olan müesseslerde Hükümetin hiçbir 
hakkı ve nezareti yoktur. Azline; tâyinine, ge
lirine giderine karışmaz. Orada vâkıfın şartı 
ne ise ona riayet edilir. Meselâ bir adam kal
kar, muayyen bir para kor, o para ile filân, fi
lân mevzuda bir ders açılır, onun mütevellileri 
oraya hoca tâyin eder. O da vâkıfın arzusu dâ
hilinde kullanılır. Onun dışına çıkılamaz. Ame
rika'da öyle bâzı kürsüler kurulmuştur ki, bil
farz ulûmu tabiiyeye aittir - bakınız ilim hürri
yeti meselesine - vâkıfı diyor ki, bu kürsüde 
Darvenizm esasları müdafaa edilemez, ancak 
onun tenkidi şekli okutulacaktır. Bunda fikir 
hürriyetine tecavüz eden bir şey yoktur. Çünkü 
başka bir vâkıf çıkar onun aksi bir tezi tutar 
ve şart koşar, o da tam bunun aksi tedrisat 
yapar. 

Halbuki Devlet parası ile kurulan ve işliyen 
müesseseler, yani bizde olduğu gibi, Devlet 
Bütçesinden senede milyonlar alan müesseseler 
dünyanın her yerinde ilmî muhtariyetlerine sa
hip olmakla beraber idare bakımından Hükü
metin murakabesi altındadır. 

I Meselâ; bugün Paris'te Sorbon Üniversite-
I sinin rektörü doğrudan doğruya Hükümet tara

fından tâyin edilir. Şimdi bu vaziyete bakıp 
da, eyvah Paris Üniversitesinde ilim, irfan, fi
kir hürriyeti ortadan kalktı diye mi bağıracağız? 
ne kadar mantıksız olduğu meydandadır. 

Birçok yerlerde kürsülere çift namzet göste-
t rilir. Hükümet yani Maarif Vekili onlardan bir 
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tanesini tercih eder. Bu vaziyet Avrupa'da halen 
mevcuttur. Bu vardır, diye Avrupa üniversitele
rinde fikir hürryeti, ilmî hürriyet yoktur diye 
feryat mı edeceğiz? Daha fazla tafsilâta giriş
mek istemiyorum. Yalnız arzetmek istediğim 
şudur- arbabı arasında çok malûm olan bu ha-
kikatları bütün üniversite mensupları çok iyi 
bilirler. Binaenaleyh bütün bunları bir tarafa 
bırakarak, muayyen bir maksadın müdafaası 
için bu mesele istismara kalkışılırsa ancak o 
vakit böyle haksız ve insafsız tenkidlerde bu
lunabilir. Parayı veren bir milletin, parayı veren 
Meclisin elbette parayı verdiği müessese üzrinde 
hakkı murakabesi olmak icabeder 

Hangi noktadan icabeder? 
Bu müessese kendi kanununun/kendisine tâ

yin etmiş olduğu gayeyi tahakkuk ettirmek hu
susunda ne Üereceye kadar muvaffaktır? Bunu 
tetkik etmek de yine doğrudan doğruya Millet 
Meclisinin, Hükümetin hakkı ve vazifesidir. 
Bunu yapmadığı takdirde, vazifesini ihmal et
miş olur. 

FlRUZ KESÎM (Samsun) — Bütçe Komisyo
nunda bütün bu sualer soruldu. 

FUAD KÖPRÜLÜ (Devamla) — Binaena
leyh ilmî müesseselerin gayesi, bir memlekette 
fikir hayatının inkişafı, ilmî zihniyetin yayılma
sı objektif fikirlerin yayılması, çalışma usulleri
nin yayılması ve ilmî istihsal sahasında yani be
şeriyetin şimdiye kadar elde etmiş olduğu ha-
kikatlara yeni hakikatlar, yeni bilgiler ilâve 
etmek hususundaki gayreti ile ölçülür, onun fa
aliyet derecesi ve ehemmiyeti. 

Başka memleketlerde ilmî muhtariyete sahip 
olan müesseseler ilmî kontrolları kendi kendi
lerine yaparlar, kendi içlerinden yaparlar. Eğer 
kendi mensuplarından birisi ilmî esaslara ay
kırı, ilim ahlâkına aykırı harekette bulunursa, ça
lışmazsa, mahsul vermezse o zaman onu istifaya 
mecbur ederler. Yahut ilmî tenkid yapıyorum 
diye yalan yanlış şeyler yazarsa istifaya mecbur 
ederler. Bunun misalleri Avrupa üniversitele
rinde pek çoktur. Ünversite mensubu olan bü
tün arkadaşlar bunun bin bir tane misalini pek
âlâ bilirler ve hatırlarlar. 

Arkadaşlar, bu ilmî muhtariyet; ilmin terak
kisi, ilmin inkişafı i,çihdir. ilimin terakki ve 
inkişafı o müesseselerde çalışan ilim adamları
nın bütün ömürleri boyunca kendilerini feda-
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kârane o işe vakfetmeleriyle kabili istihsaldir. 
îlim güzel şeydir ama bir ömür boyunca elde 
edilebilir. Yalnız unvan vermekle, yahut ilmî 
eser diye hiçbir ilmî tenkide tahammül edemi-
yecek üç beş .sayfalık birşey yazmakla ilme 
hizmet edilmiş olmaz ve bunu yapanlar ilim 
adamı sıfatını iddia etmeye haklı olamazlar, 
hak kazanamazlar. 

ilim mahsulü, piyasası mahallî değildir. 
Ancak bütün dünya piyasasında itibar bulduğu 
takdirde ilmî sıfatı verilebilir. İtibar kazanma
dığı, meçhul kaldığı, o piyasada geçmediği tak
dirde böyle ilim olmaz, böyle ilim adamı olmaz. 
Böyle bir ilmin memleketimizde teşekkülü için 
Üniversite mensuplarımızın, gençlerimizin orada 
çalışan insanların, bütün mevcudiyetleriyle il
me vakfı hayat, vakfı nefs etmeleri lâzımdır. 

Arkadaşlar, yine bu kürsüden, teklif edilen 
bu kanunun, Demokrat Parti programına aykırı 
olduğu iddia edildi. Demokrat Part i progra
mında ilim adamlarının, yüksek ilmi müesse
selere mensup ilim adamlarının siyasetle iştigal 
etmesi caiz görülmektedir. Bunun mânası gayet 
sarihtir. Bir defa kendi ilmî mesaisini bir tara
fa bırakarak - çünki bilirsiniz insanların gün
de çalışma zamanı 8 ilâ 10 saattir. Genç bir1 

adam on iki saat çalışsın . ancak kendi ilmî 
mesaisine vaktini sarfetmesi icabeden bir adam 
bunları bir tarafa bırakarak günlük siyasete da
larsa, günlük siyasi polemiklere, mücadelelere 
girişirse, günlük gazetelerin idaresini eline alır
sa, sağda, solda, dolaşırsa gayet tabiî ki kendi 
ilmî mesaisini devam ettiremez, iki kapuz bir 
koltuğa sığmaz. Binaenaleyh bu maddede der
piş edilen siyasete iştirak, kendi ilmî mesaisine 
halel getirmeden, onun dışındaki zamanlarında 
fikrî olarak siyasi denilebilecek şeylere iştirak 
etmesidir. 

Bir misalle tavzih edeyim; meselâ, bir ilim ada
mı bir profesör, bir doçent, bir hukuk veya iktisat 
hocası, bilfarz Ceza Kanununda yapılması muta
savver tadilât hakkında, yahut falan kanunun 
tadilâtı hakkında, yahut Hükümetin takibet-
mekte olduğu her hangi bir iktisadi mesele hak
kında kendi ilmî görüş ve düşünüşlerini bir ma
kale, on makale halinde yazar ve tenkid eder. 
isterse bir cilt, beş cilt kitap yazabilir. Bu, ta
mamen ilmî hüviyeti taşıyan ve kendi mesaisi
nin bir nevi mütemmimi olan harekettir. Şimdi 
böyle bir çalışma ile, bir tenkid île her gün, gün-

— 950 — 



B : 113 21. 
lük hâdiseler hakkında siyasi polemiklere giriş
mek arasında ne gibi fark bulunduğunu sizlerin 
takdir ve tasavvuruna terkediyorum. Bu Srisi 
şüphesiz ki tamamen ayrıdır. 

Sonra arkadaşlar, siyasetle meşgul bir kafa
nın başka türlü düşünmeye ne vakti, ne de im
kânı vardır. Halbuki ilim hayatı huzur ve sü-
îfcû» ister. llİB^ûdamı kendi mevzuunftn dışında 
olup bitenleri; çalıştığı müddetçe, unutmaya 
mecburdur. Bunu unutamadığı zamanlar vücu
da getirdiği, «ser, eser olmaz, yahut da gayet az 
eser meydana getirirler. Birçok ilim adamları 
siyasetle uğraşmaya başladığı zamanlar, ilmî fa
aliyetlerini devam ettirememişlerdir. Esasen bu 
vaziyette 'ilim ile uğraşmaya maddeten imkân ta^ 
sayvur edilemez. 

Şimdi gelelim Garp memleketlerine : Bize en 
yakın olarak misal getirdikleri Fransa'yı, İngil
tere'yi ele alalım. Tasavvur buyurun, bir profe
sör hem ilim kürsüsü ile işgal ediyor, hem de 
günlük ;bir gazetede başmakaleler yazıyor. Ora
da böyle şey yoktur. Böyle bir şey yapılmasına 
maddeten imkân olmadığı için, ikisini birden 
yapmaya 'imkân olmadığı için bunlardan birisi
ni bırakır, diğer tarafta mesaisine devam eder. 

Bu itibarla, demin bâzı arkadaşlarımızın mi
sal getirdikleri bu Garp memleketlerinde böyle , 
şey yoktur arkadaşlar. Bunun da sebebi, arzetti-
ğün gibi, imkânı maddi bulunmamasıdır. Çünki 
ilim faaliyeti, huzur ve sükûn içinde devam et
tirilen bir faaliyettir ve bütün bir ömrü kaplar. 
Halbuki ısiyasî faaliyet de, bir ömrü kaplıyan, 
insanın aklını fikrini daima işgal eden bir şey- : 
dir. Bunun ikisi birbiriyle kabili telif değildir. 
Kabili telif olmamasının da asıl sebebi işte bu
dur. Hem ilmi, muvaffakiyetle yapsın, hem onu. 
Böyle bir şey varit değildir. Lütfen tetkik bu
yurun. Hem siyaset hem ilim yapmak iddiasında 
elan insanların hayatlarını tetkik ediniz. Tedris 
yıllarında kaç senede ne yapmışlardır? Hiçbir 
şey yapamadıklarını anlarsınız. ı 

îşte bu maruzatım, öyle zannediyorum ki, 
Demokrat Parti programındaki hakiki mânasını 
, ve onun ne gibi sebeplere istinat ettiğini izah 
etmiştir•, zannediyorum. 

Sözlerime burada son veriyorum, yalnız ayrılır
ken Wr tavsiyem olacaktır : Bu gibi ilim ve ihtisas 
işlerinde insaftan ıfeaklaşmıyarak ve bilhassa 
siyaseti istismar mevzuu yapmıyarak daima so- I 
ğuk kanlı ve açık kalple münakaşa etmelidir. | 
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Bu Üim meselesi siyaset mevzuu değildir, mem
leketin hayat ve -memat meselesidir; Bir mil
letin fikrî itHâsı «okeadan maddi itilâsına imkân 
yoktur. Onun için ömî m*v«alan siyasi istis
mar ve ihtisaslar* *let -etmemeliyiz. (Soldan, 
sürekli alkışlar.) 

REÎS — Cumhuriyet Ha& Partisi admr 
Avni Doğan. 

ATOÎ ©0#A& f¥e«fad) — Muhterem ar
kadaşlar, Ttfeelis paflfimento hayatının ehemmi
yetti günlerinde buhöHijieruz. Tesir ve şümu
lü bakımından meraleketm her sahasına ve 
rejime tesir yapaeak höyük meselelerin halli 
karşısındayız. Asabımıza hâkim olmak serin 
kanlılıkla münakaşa etmek ve havalan offjektif 
zaviyeden görmek zaruretindeyiz. (Soldan, ar
kadaşlarınıza söyle sesleri) 

Bu arkadaşımızın tavsiye buyurduğu vazi-
ziyetin tahassul edebilmesi için içtüzük mutlak 
ve tam bir bitaraflıkla ve ihmalsiz tatbik edil
mesi icabeder. Müsaade «derseniz disiplin ceza
larına ta-aMk «den fasıldan %ir miktarını oku
yayım : 

Disiplin cezalan, «Bu Tüzük gereklerinin ko
runması bakımından mffletvekillçrinin uğraya
cakları cezalar üç türlüdür : 

.1. Uyarma, 
2. Kınama, 
.3. Geçici olarak Kamutaydan çıkarma. 
Uyasma cefasını gerektirecek hareketler şun

lardır : 
1. Söz kesmek, 
2. Düşeni bozmak, 
3. Kişi öglü|rü ile uğcaşmak. 
Arkadaşlar, aeger Riyaset, hatiplerin sözleri

ni kesen zata derhal ce*a verir ve yine Riyaset 
İçtüzükteki cezaları ,tedrici ve Tüzükte tâyin 
edilen hudut ve şümul içerisinde Meclisi Âliye 
teklif etse, yani bir kısan -asabi arkadaşlara, ri
yaset yeriae kaimmiş fğki müzakereyi idareye 
j'Bİtenenkiîe, daha evvelf̂  nazarı ilişse ve Riya
set bu gibi halede tam zamanında müdahale 
yapmış olsa, tahmin j^cleem ki, ; memleket için 
çok ehemmiyetli kaıkm tasarı ve tekliflerini 
efejdî surette müzakere etm«k imkânını buluruz. 
Arkadaşlar bu hususta ^1 birliği ile gayret ede
lim. 

H&tS — Efendim, mukalrf partilerden ha
tipler koîittsmuştu. 'Sabrü sükforilş dinlediniz, 
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Hiçbir müdahale yapılma muştur. Başkanlık ken
di vazifesini müdrik olarak ve tüzük madde
lerine tamamiyle sadık kalarak evvelâ İçtüzüğe 
göre ihtar, sonra reyi âlinize müracaat ederek 
takbih ve üçüncü olarak drşarı çıkarma cezası 
vermiştir. Üzülerek arzederim. 

(Nuri Sertoğlu. 
NUKJÎ SERTOĞLU (Sinob) — Muhterem 

arkadaşlar, Meclis (gündeminde sırasını bekli-
yen daha önemli kanun teklifleri dururken Hü
kümetin, bir 'gün içinde hazırlayıp alelacele 
Büyük Mecliöe ulaştırdığı bu tasarı, kanaa
timce takip ettiği seyrü süratle mütenasip 
ehemmiyette bir sebebe dayanmamaktadır. Ko
misyonda cereyan eden müzakere tarzından na
sıl bir maksat güdüldüğünü anladığım ve bu 
kadar basit meseleler için kanun voliyle alın
mak istenen âcil tedbirin, rejim ve prensipler 
ıhesabma ne büyük fedakârlıklara m'alolaçağını 
düğündüğüm zaman eza duydum ve bu saikfe 
de tasarının lehinde oy kullanamadım. 

Her medeni memlekette olduğu gibi bizde de 
bir kanunu mahsusla üniversitelerimize muhta
riyet tanınmıştır ve bu muhtariyetin icapları 
olarak da bu ilim müesseselerinin öğretim -men
suplarına yani profesörlerine bâzı istisnai hak 
ve salâhiyetler sağlanmıştır. Meselâ, Memurin 
Kanunu, Devlet memurlarının siyasetle iş£-
gal etmelerini ve siyasi partilere , intisaplarını 
menetmişken, Üniversiteler Kanunu, muhta
riyet esaslarına uygun olarak böyle bir mem-
nuiyete yer vermemiştir. Bu, ne bir zühul ve 
ne de bir müsamahanın eseri değildir. Bu sa
dece muhtar bir bünye içinde ilim ve fikir 
adamlarımızın her sahada 'olduğu kadar siyasi 
meseleler üzerinde de düşündüklerini, fikir ve 
kanaatlerini içinde yaşadıkları cemiyet efradı
na serbestçe söylemek, yaymak ve gerektiği 
zaman aydınlatıcı beyanlarda bulunmak gibi 
hayırlı maksatları istihdaf eden bir anlayışın 
mahsulüdür. Muhtelif siyasi partilerin doğma
sına, faaliyette bulunmalarına yer vermiş olan, 
seçim sisteminde esaslı değişiklikler yaparak 
demokrasiyi ve bu recimin şartları içinde hür 
bir millet nizamını tesise ve yaşatmaya ahdet
miş bulunan bir memlekette, üniversite öğre
tim mensupları' .gibi aydın ve öğretici bir sını

fı, söylemekten, yazmaktan menetmek ve onla
ra «siz siyasetle iştigal edebilirsiniz, siyasi te
şekküllere de girebilirsiniz ama siyasi yayınlar-
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I da ve beyanlarda bulunamazsınız» demek ka

dar hazîn ve tezatlı bir hüküm tasavvur oluna
maz. 

©öyle bir gidişe demokrasi âleminde emsal 
bulmak mümkün değildir. Bu rejimi benimse
miş, yaşatmaya azmetmiş Türk vatanında zede
lenmemiş, su katılmamış hakiki demokrasi ni
zamı hâkim olacaktır ve şimdi müzakere edil
mekte olan tasarılara benzer kanunlar bu Yük
sek Meclisten çıknııyacak, ümidim hilâfına çı
kacak olsa dahi millî bünye bunu hazmetmiye-
cek, ilk imkânda içinden söküp atacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 4936 sayılı Üniver
siteler Kanununun 46 neı maddesinin D fıkra
sında, ne gibi hallerde profesörlerin meslekten 
ihraç edilecekleri tasrih olunmuştur. Huzuru
nuza getirilen bu tasarı şeref ve haysiyet kırıcı 
suçlar arasına, siyasi teşekküllerde fiilî vazi
fe alma veya siyasi yayınlarda ve beyanlarda 
bulunmayı da ilâve etmekte ve bu içtimai fa
aliyetlerinden dolayı profesörleri meslekten ih
raç, hattâ bununla da kalmayıp profesörlük sı
fatının nez'i tehditler altında tutmaktadır. 

Dikkat buyurulursa D fıkrasına ilâvesi iste
nen cümlenin mucip sebebi de yine cümle için
de şöylece göze çarpmaktadır: «E fıkrasının ce
vaz vermediği siyasi yayınlar.» Halbuki E fık
rası, Üniversite Kanununun üçüncü maddesinin 
üniversitelere tahmil ettiği vazifelerin sonuncu
sunu şöylece tasrih etmektedir: «Türk»toplulu
ğunun genel seviyesini yükseltici ilim verileri
ni söz ve yazı ile halka yaymak.» Genel seviye 
mefhumunu tahdide imkân yoktur. Bu ifade
nin medlulü içinde her ilim şubesi yer alabilir. 
Bir tıp profesörünün vatandaş sağlığında gör-

j inek istediği seviyenin tahakkuku için söylediği 
ve yazdığı fikirler bir ziraat profesörünün yap
tığı beyanlar ve sarf ettiği faaliyetler ne kadar 
makbul ve mergup ise, bir âmme profesörünün 
siyasi konulardaki görüşleri de, bahusus siyasi 
istihaleler geçiren bir memlekette o derece fay
dalı ve lüzumludur. 

Çok partili hayata girdikten sonra ister ik
tidarda olsun, ister muhalefet saflarında yer 
almış bulunsun her birinin nizamnameleri, prog
ramları ve takip ettikleri faaliyet sistemlerinin 
millete getireceği fayda ye zararlar hakkında 
konuşmak ve yazmak salâhiyetini haiz olanla
rın kolayca susturulabilmeleri bu münevver 

j zümrenin olgunlaştmeı fikir ve hakeniliklerin-

— 952 —. 
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den Türk efkârının mahrum bırakılması, geliş- I 
meşini ve kökleşmesini beklediğimiz demokra
sinin icaplariyle bağdaşabilecek bir tatbikat 
olamaz. 

Şu halde, bu nevi faaliyetleri (E) bendi 
hükmünün cevaz vermediği faaliyetler olarak 
mütalâa etmek isabetld ve samimî bir görüşün 
mahsulü sayılamaz. Türk topluluğunun genel 
seviyesi tâbiri ve medlulü içinde bütün bu fa
aliyetler yer alacaktır. Eğer bunlar arasında 
şerei ve haysiyeti kırıcı veya umumi hükümle- I 
rin suç sayacağı yollara sapanlar olmuşsa, bu 
gibileri ne vatandaş ve ne de kanun affetmiye-
cektir. Bugüne kadar geçen devre içdnde böyle 
bir tatbikata şahit değiliz. Hiçbir profesör 
hakkında senatolar harekete geçip böyle esef ve
rici bir, halin muhakemesini yapmamıştır. Ben, 
bunçlan iftihar duymaktayım. Ve bundan son
raki faaliyetleri için de kıymetli ilim mensupla
rımızı böyle âkibete düşme istidadından mutlak 
surette tenzih ediyorum. 

Arkadaşlarım; 4936 sayılı Kanunla üniver
sitelerimize bir muhtariyet sağlanmıştır. Hükü
met adına tasarının müdafaasını yapan arka
daşlarımız, bu kanunla muhtariyetin asla zedelen-
miyeceğini beyan ettiler. Ben bu fikirde deği
lim. Bir ilim müessesesinin muhtariyeti, rükün
lerinin fikir ve yazı hürriyetlerinin derecesiyle 
mukayese edilebilir. Filhakika muhtariyeti ve
ren kanun yine ayaktadır. Üniversitelere siz 
muhtar birer idaresiniz diyeceğiz, ama içindeki
leri bıı muhtariyet havasını rahat teneffüs etmek 
imkânından mahrum edecek tedbirlere baş vur
maktan da hâli kalmıyoruz. îlmin hürriyet ha
vası içinde inkişaf edeceğini kabul ediyoruz da, 
genel seviyeyi yükseltmek için şart o1 an bu ha
vayı mahfuz tutmakta vehme düşüyoruz. 

Memurin Kanunu Devlet memurlarının si
yasetle iştigalini ve siyasi partilere intisabını 
menetmiştir. Fakat profesörler için böyle bir 
memnuiyete gidilmemiş, bilâkis kendi kanunla- I 
riyle buna cevaz verilmiştir. Elbetteki bu istis- [' 
nanm bir sebebi, bir maksadı vardır. Bundan 
çıkarılabilecek tek mâna, ilim âleminde yer tut
muş olan aydınların bu sahada ela vazifeli olduk
larının, Jbu memleketin siyasi ve içtimai kalkın
masında' ilmin de yeri ve iştirak payı bulunaca
ğının önceden kabul edilmiş olmasıdır. 

Sözlerimi bitirirken Yüksek Meclisinize arz | 
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ve teklif edebileceğim hususları hulâsaya çalışa
cağım. 

Taşıdığı maksat iştibaha mahal bırakmryacal' 
kadar aşikâr olan, böyle bir tadil yolu ile ilim 
adamlarımızı- susturmak doğru değildir. Bunu 
yaparsak antidemokratik diye vasıflandırılan 
kanunlara bir yenisini daha eklemiş oluruz. Bu
nun, rejimin itibarı bakımından umumi tesirleri 
de müspet olmıyaeak eiddî ve hakiki bir Demok
rasi yolunda olmadığımız münakaşa edilir bir hal 
alacaklar. Bırakalım kararlan senatolar alsınlar, 
ellerinde bir kanun ve sevilerine uygun müeyyi
deleri de vardır. En isabetli hareket tarzını, en. 
muhik işleyiş sistemini onlar bulurlar, tatbik 
ederler. Üniversitelerimize, profesözlerimize 
güvenelim, itimat edelim, onların fikir hürriye
ti içinde kalmalarına ihtiyacımız çoktur ve genç 
demokrasimizin teminat altında bulunduğunu bu 
anlayışla da teyit etmiş olalım. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 
REİS — Abdürrahman Boyacıgiller. 
ABDÜRRAHMAN BOYAC'.GİLLER (Zon

guldak) — Muhterem arkadaşlar; Millî Eğitim 
Komisyonunda bu lâyiha vesilesiyle fikirlerimizi 
arzetmiş idik. Huzurunuza gelmiş olan Millî 
Eğitim Komisyonunun kabul etti,i lâyihada taki-
bedilen iki esas gaye vardır; 

Bunlardan bir tanesi, profesörlerin siyasi 
teşekküllerde fiilî vazife alamaması, ikincisi de; 
siyasi neşriyatta ve beyanatta bulunamamasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, her ki bakımdan da bu 
kanun üniversite muhtariyetine dokunmakta ve 
bu muhtariyeti zedelemektedir. Şöyle ki; bir 
kere profesör Fuad Köprülü Beyefendinin söyle
dikleri gibi, profesörün politika, ile meşgul ol
ması partilerinin programları bakımından ka
bul edilince evleviyetle profesör, filen politika
ya karışacak ve neşriyatta bulunacaktır ve bu ta
rik ile kendisine tanınmış olan bir hakkı istimal 
edecektir. 

Bunun aksine, hem proesörü politika ile meş
gul olacak diye kabul etmek, - hem de ona siyasi 
neşriyatta bulunmak hakkını vermemek, benim 
anlayışıma göre, doğru değildir. 

Arkadaşlar; profesör olan ve hukuk tahsili 
yapan muhterem Köprülü burada yanılmaktadır 
ve tezini zayıf bîr duruma düşürmüş bulunmak
tadır. Zira, didia ettikleri gibi, profesörlerin 
başka şeylerle meşgul olmaları hakikaten kendi
lerini; vazifelerini başarmaktan alıkoyuyorsa, 
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Atatürk devrinin yok uzun süren Büyük Türk 
Milletinin inkılâplarını tahakkuk ettirdiği devir
lerde benim de tahsil görmüş olduğum Ankara 
Hukuk Fakültesinde bütün profesörlerin mühim 
bir kısmı milletvekilliği gibi çok ağır bir vazife 
ifa ediyorlardı. Hem de fiilî surette politika ile 
meşgul oluyorlardı. Kaldı ki bu kanunun esbabı 
mucibesi olarak ileri sürülen bir tek profesör Ni-
had Erim fiilî politkaya karıştığından, devamlı 
olarak politik yazılar yazdığından dolayı profe
sörlük vazifesini ihmal etmiş midir? Bendenizin 
görüşüne hukuk Fakültesindeki arkadaşlarımın 
beyanlarına göre, müdafaası bana düşmez, Halk 
Partili arkadaşlara düşer, yalnız şunu iftiharla 
arzedebilirim ki, profesör Nihad Erim her hangi 
bir profesörden aşağı kalmıyacak şekilde devamlı 
ve ciddi ilmî müsaide bulunmakta ve ders okut
tuğu zaman politikayı öğrencilerine aksettirme
mektedir. Bu kadar objektif hareket etmektedir. 
Görülüyor ki, gaye hüsnü niyete, samiyete isti
nat eden bir görüşten ibaret değildir. Aranan ve 
istenen tek şey, profesör Nihad Erim ve îstan-
bul'daki bir iki yazar profesörü siyasi tenkid 
yapmaktan alı koymak ve bunu temin etmektir. 
Biraz maziye baackak olursak görürüz ki, Demok
rat Parti mücadele anları içinde üniversite profe
sörleri susarken ve Demokrat Parti haklı müeade-
sine devam ettiği zaman her kes ona taarruz ve 
tecavüzde bulunurken bir tek profesör onun mü
dafaasını yapıyor ve neşriyatı siyasiyesiyle onun 
tezini kuvvetlendiriyordu. Bu da Ali Fuat Baş-
gil'dir. Görüyorsunuz, işe yaradığı zaman, De
mokrat Parti tezine hizmet ettiği zaman pekâlâ 
profesörler siyasî neşriyatta bulunuyorlar. Ama 
bir gün geliyor, Demoksat Parti iktidara geçiyor 
ve bir tek Nihad Erim'in sözüne tahammül ede
miyor. Sayın Profesör ve Hariciye Vekili Fuad 
Köprülü Fransayı misal olarak getirdiler. Bn 
noktada yanılıyorlar. Eğer Fransa ile bizi muka
yese etmek imkânı olsa ben de kendilerine iştirak 
ederim. Fransa'da demokratik fikirler,™ üessese-
ler vardır ve yerleşmiştir. Türkiye'de ise de
mokrasi ancak lâftan ibarettir. Anayasa değişme
miştir, Ayan meclisimiz yoktur, Anayasa mah
kemesi yoktur. Anayasa mevzuunda her hangi 
bir ihtilâf çıktığı zaman onun münakaşasını kabul 
edecek bir müessesemiz yoktur. Hindistan, Pa
kistan dahi, dün istiklâllerine kavuştukları halde 
birer Anayasa mahkemesine maliktirler. Bu ka
nun Anayasaya muhaliftir. Kim tetkik edecek? 
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I bendeniz Anayasaya muhalefetini belirttim. 
I Meclisin komisyonları Demokrat Parti ekseri-
I yetinin elindedir. Orada prensipleri münakaşa 

mevzuu yapmak mümkün değildir. Eğer memle
ketimizde de Büyük Millet Meclisi dediğimiz Par-

I lâmento büyük bir ekseriyet partisinin elinde ol
mamış olsa burada da fikirler ve hürriyetler hâ
kim bulunmuş olsa, burada Fransa ile muka
yeseler yapılabilir. Fransa'da profesörleri, rek-

I törlerî Hükümet tâyin edebilir. Ama oradaki re
jim demokratik rejimdir ve kanunu parlâmento
dan çıkarmadı diye kabineler istifa etmek mecbu
riyetinde kalırlar. Burada böyle değildir. Bu 
esbeplerden -görülüyor ki, Fransa'yı Türkiye ile 

I mukayese, hayalden başka bir şey değildir. 
Muhterem arkadaşlar; acaba Türkiye'deki 

I profesörlerin nepsi, Sayın Köprülü'nün ifade et-
I ti'ği şekilde midir? Yani profesörler yalnız ve 
I yalnız ilim ile meşgul değil de başka bir mevzu-
I un haricinde kaldığı iiçn mi böyle hareket ediyor -
I lar. İnşallah başka bir sefer buna da temas et-
I mek isterim. Türkiye'deki profesörlerin ilmî 

neşriyatı hakkında da bendeniz bir yazılı soru 
I vermiştim. Gelen cevapları okudum. Profesör-
I lerimizin birçoklarının verdiği eser. eser olmak

tan çok uzaktır. Eser, orijinal fikirleri ve ori-
I jinal buluşları ihtiva ederse ve her hangi bir 

profesörün mensup olduğu branşdaki ilim der-
I gisincle yazılan çıkarsa - ki, Türkiye'de Allah'a 

şükür, böyle profesörlerimiz çoktur, - onu min-
I net ve şükranla yâdederiz. Eğer bu memlekette 

üniversite profesörlerinin ilim sahasında eser 
vermeleri, icatlarda bulunmaları arzu ediliyor 
idiyse bu şekilde bir kanun getirip onların ka
lemlerini kırmak yoluna gidilmemeli idi. Deni
yor ki; buna zaruret vardır. Arkadaşlar, millî 
selâmaet kanunlarının birincisi budur. Yarın 
ikincisi gelmek üzeredir. Müstaceliyet bunun ne
resinde? 

Muhterem arkadaşlar, evvelce benim de için
de bulunduğum Demokrat Parti iktidara gel
meden evvel dört küsur senedir bir tek şeyle 
karşı karşıya geldi ve Türk milletine vâdetti : 
Türkiye'de demokratik rejimi kurmak. Bu, de
mokratik rejim değildir arkadaşlar. Gelmiş ve 
gelecek olan millî selâmet kanunlariyle Türki
ye siyasi sahada geriye doğru gitmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Köprülü dün 
milletvekilliğiyle profesörlüğü bir arada mez-

I cetmiş bir arkadaşımızdır. Eğer kendi iddiala-
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rını kabul etmek lâzımgelirse ya profesörlüğü I 
yahut milletvekilliğini ihmal ediyorlardı. Ben 
şahsi hayatına girmek istemem. Bunu bir fikrî 
izah etmek için söylüyorum. 

Bir profesör üniversitede siyaset yapmadan 
vazifesini ifa edip de, dışarıda politika mevzu
unda yazı yazması, Türkiye'nin içine girdiği 
bugünkü sistem içinde, demokrasimizin gelişme
si yolunda vatandaşların siyasi hâdiseleri il- I 
min ışığı altında tetkik etmesinde büyük fayda 
vardır. Birkaç profesörü siyasi neşriyat yap
maktan menettiğimiz gün siz, biz, hepimiz, bu 
vatanın çocukları ilmî bir tetkik ve neticesinden I 
mahrum kalaeağız. Bendeniz siyaset hayatına I 
gireli 7 yıl oldu. Ali Fuat Başgil'in, Sıddık 
Sami Onar'm, Nihat Erim'in, Yavuz Abadan'm, 
Şükrü Baban'm yazılarını okuyarak siyasi saha
da dahaolgun bir insan olmak için çok istifade I 
etmişimdir. Ve arkadaşlarımızın çoğu da istifade 
etmiş bulunuyor. 

Şimdi arkadaşlar, bir an için kabul edelim I 
ki, Nihat Erim yazı yazmasın, bir an için bu 
kanunun getirilmesine saik olan dört profesör I 
yazı yazmaktan vazgeçsinler memleket ne kaza- I 
nırf Zarar eder arkadaşlar! Zarar. Zira bizim I 
en işlenmemiş olan cihetimiz siyasi neşriyata I 
olan ihtiyacımız ve buna istinat eden neşriyat- I 
tır. Türkiye'de demokratik hayatın incelikleri- I 
ni siyasi hâdiselerin her gün değişen şeklini ve 
onların istikametini biae tâyin eden politika ha- I 
yatında, âmme hukuku sahasında bilgili insan- I 
larm neşriyat yapmalarıdır. Görülüyor ki, Sa
yın Profesör Fuad Köprülü ile beraber değiliz. I 
Eğer bir fikir sakatsa, eğer bir tez samimiyet- I 
ten uzaksa onun müdafaa ve müzakeresini yap
maktan kaçınmıyalım. Sayın Profesör Köprülü 
dahi gördüklerini ve mukayesesini yaptıkları 
başka memleketlerden misaller getirdikleri hal- I 
de yine dâvalarını isbat edemediler. I 

Muhterem arkadaşlar; gaye, bir iki siyasi I 
yazı yazan profesörün yazılarını kesmek lüzu
muna istinat etmektedir. Diyorlar ki, Fransa'- I 
da rektörü, üniversite rektörünü, Hükümet tâ
yin eder. Arkadaşlar, size bir vakadan bahse
deyim. Sayın înönü ve Ankara Hukuk Fakül
tesinin kuruluş yıl dönümünde büyük tezahü
rat yapılmıştır, bendeniz de orada idim. Ertesi I 
günü derhal Zafer Gazetesinde bir yazı. Üni
versite Hukuk Fakültesi Dekanı muaheze edili- I 
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yor, muahezeye uğrıyan bu zat benim arkada
şımdır. 

Görülüyor ki, gaye, eğer iktidar lehinde ha
reket yapılmazsa böyle organlar dahi muahezeye 
uğramaktadır. Fakat ne Fransa, ne İngiltere ve 
ne de demokratik her hangi bir rejimi kabul eden 
memleketlerde, bir Hükümet başkanının veya me-
(sul organların bir üniversite profesörünü muaha-
ze ettikleri görülmemiştir. Zaten orada böyle şey
ler yapılmaz arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Üniversiteler 
Kanununu tetkik edelim : Arkadaşlarım, Üniver
siteler Kanununun 3 ncü maddesinin «E» bendi, 
profesörleri, memleketin umumi seviyesini yük
seltmek için neşriyatta bulunmakla mükellef kı
lar. Memleketin umumi seviyesine siyasi seviyesi 
de dâhildir. Bunları bulmaya, tefrik etmeye, ve 
mücerret mânasiyle mütalâa etmeye imkân yok
tur. 

Görülüyor ki, evvelce kabul edilmiş olan üni
versite muhtariyeti meselesinde kendileriyle be
raberim, eğer Demokrat Parti kendi programına 
üniversite muhtariyetini almamış, onun için mü
cadele yapmamış olsaydı eski iktidar belki bunu 
kabul etmezdi. Esasen bir portinin karşısında 
muarız bir parti olmasa orada fikir ve tenkid 
hürriyeti olamaz. Eğer yeni fikirler kabul edil
mişse, benimsenmişse bunun yegâne sebebi fiili
yatta siyasi mücadelenin başlamış olması ve va
tandaş reyleriyle iktidara gelme sisteminin kabul 
edilmiş olması iledir. 

Üniversite Kanunu tadilinden önceki şekli ile 
dahi maksada uygun bir hali ifade eder: Diyor 
ki; üniversite profesörü memleketin umumi sevi
yesini yükseltmek için neşriyat yapar. Orada de
mez ki, günlük yazı yazmaz, devamlı yazarsa men-
olunur. Ve Demokrat Parti bugüne kadar aynı 
şekilde üniversite profesörlerinin devamlı neşri
yatına muhatap olduğu halde, aradan üç sene geç
tikten sonra ve Türkiye'de mahkemeler kanalı ile 
antidemokratik olan bir Cemiyetler Kanunu ile 
(Anayasa ve Cemiyetler Kanunu ile partiler ka-
patmıya başladıktan sonra bu ve bundan sonra 
kanunları getirmeye mecbur olmuştur. Güya 
memlekette bir iğtişaş, güya memlekette bir ih
tilâl varmış gibi. Yok arkadaşlar, hiçbir sebep 
yok. Dikkat buyurmuşunuzdur ki, Millet Parti
sinin 20 bin binası bir anda geceleyin kapanmış
tır. Böyle olduğu halde bir tek hâdise çıkmamış
tır. Türk vatandaşı kanuna saygı gösteren insan-
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lardan müteşekkildir. İhtilâl onun hatırına gel
mez arakadaşlar. Görüyorsunuz ki, Üniversiteler 
Kanununun üçüncü maddesinin E bendi böyle 
bir tadil tasarısının getirilmesine mâni, çok şü
mullü bir hükmü ihtiva etmektedir. Hükümetin 
alelacele bu tasarıyı getirmesindeki sebebi Tür
kiye'de muhalefeti susturmak ve ağzına kilit vur
mak ve kalemleri kırmaktan başka bir mâna ifa
de etmemektedir. Disiplin bakımından tetkik ede
lim aynı kanunun inzibati hükümlerine taallûk 
eden 45 nei maddesini tetkik edersek mevcut ve 
mer'i olan Üniversiteler Kanununa aykırı şekil
de hareket edenler hakkında çeşitli cezaları der
piş etmektedir. Bu mesele 1950 senesinde mevzuu 
münakaşa olmuştur. O zamanlar böyle bir kanun 
tedvinini nazarı itibara.almamış, mülâhaza etme
miş, böyle bir kanunla gelmeyi derpiş etmemiş 
Üniversite Senatosunu toplıyarak veya toplattı
rarak, burasını pek kesin olarak bilmiyorum, bir 
(karar veriyor. Ve eğer profesörler siyasi neşriyat
ta bulunur, fiilî politika ile meşgul olurlarsa ken
dilerine ceza verileceği hakkında karar almıyor. 
Faljat 1950 den bu yana, bu kanunun huzurunu
za getirildiği tarihten beri Ankara Üniversitesin
de bir tek profesörün ihtar aldığı ve bu yüzden 
(muahezeye uğradığı görülmemiştir. Böyle bir ta
lebi ne Millî Eğitim Bakanı ve ne de diğer arka
daşlarımız ifade etmediler. Eğer maksat Nihat 
Erim'in yazı yazmaması ise, bu hususta Senato
nun kararı* vardır. Kendisine Üniversiteler Ka
nununun 3 ncü maddesinin E fıkrasına muhalif
tir diyerek neşriyatını ve politikaya müdahalesi
ni menederdi. Kendisinin de bu hususta nazarı 
dikkatlerini çekebilirlerdi. 

Sayın Millî Eğitim Bakanının Maarif Encü
meninde bunu ileri sürdüğümüz zaman benim gi
bi kendileri de tarih ve numarasını orada bildir
diler. Fakat bu noktaya cevap vermediler. Görü
lüyor ki, bunda samimiyet yoktur. Ankara Üni- * 
versitesi Senatosu karar vermiş, fakat istanbul '-
un böyle bir karan yok. Orada arzu edilen gaze
teciler arasındaki rekabet dolayısiyle iki gazete 
arasındaki münakaşanın binnetice aksülameli bu
raya bir kar. an getirmek suretiyle tecelli etti. 
Yeni - Sabahta Şükrü Baban eğer yazı yazıyorsa 
günlük politika ile meşgul oluyorsa, Nihat Erim 
gibi bir partiye mensup değildir, fiilî politika ile 
hiç meşgul değildir. O halde İstanbul Üni
versitesi bir karar vermiş değildir. Ka
nunun sarahati karşısında kendilerine her 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzu ile biraz da 
başka vesile ile bir fikri ortaya koymak müm
kündür. Eğer profesörler politika ile meşgul ol
muyorlarsa, bir politik teşekkül olan millî tesa
nüt cephesinde politikacı olmıyan profesörler 
haklarında muamele yapılmamaktadır. Millî te
sanüt cephesi politik bir cephe doğurmuştur. Bu
na politik gayesi olmıyan cemiyetler de girmiş, 
profesörler evleviyetle dâhil olmuşlardır> Hâdi
selerin şümulü içinde ne kadar tahlil edersek 
edelim bunu ortadan kaldırmak imkânı yoktur. 
Başka memleketlerle Türkiye'yi mukayese eden 
arkadaşlar çok oluyor. Arkadaşlar evvelâ biz 
başka memleketlerden çok başka durumdayız. 
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zaman ceza vermek mümkündür. O hade 
Kanuna ne lüzum vardır? Maksat o değildir. Mak
sat konuşan ağızları kilitlemek, yazan ve tenkid 
eden kalemleri kırmak ve bu halle Türkiye 'de ti
pik demokrasiyi tesis etmek. 

Bir noktai nazar da şudur. 
Arkadaşlar, Sayın Millî Eğitim Vekili her ve

sile ile profesörlerin memur olduğunu söyle
diler. Hakikaten memurdur Memur olan bir 
zatın Memurin Kanununun 9 ncu maddesi mu
vacehesinde politika ile meşgul olması memnu
dur; Ama D. P. programı profesörlerin fiilî 
politika ile meşgul olmasını kabul etmektedir. 

Görüyorsunuz ki, kanun menediyorsa, burada 
kanuna muhalif hareket eden profesörler varsa, 
yapılacak tek şey, üniversitesinin başkanı ve başı-
olan Millî Eğitim Bakanının bir tezkere ile ka
nuna muhalif harekette bulunan profesörü ma
hallî müddeiumumiye vermesi değil midir ? 

Demokrat Partinin muhalefet yıllarında fiilî 
politika ile meşgul bir memur mahkemeye veril
miş ve tardedilmiştir. Bu hâdiseyi hafızamda 
aynı sıcaklıkla muhafaza etmekteyim. 

Aynı profesörlerin, bugünkü mevzuata göre 
ve bugünkü kanuni hükümlere göre savcıya ve
rebiliriz. Dâva açsın, suç varsa mahkûm ettire
bilir. Hükümet bu ciheti neye tasvip etmiyor? 
Bu yola niçin gitmiyor? Yine cevabı yoktur. 
Başka yollar, parti tüzüğü, parti programı, hâdi
seler, Köprülü 'nün ifade ettiği Fransa 'daki misal
ler dâvayı halletmez. Asıl ana gaye örtülmekte
dir. Maksat bu gayeden vatandaşları aynı şe
kilde bilgisiz bırakmaktadır ve bu şekilde on
ların ıttılaına ulaştırmamak gayesi istihdaf edil
mektedir. 
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Üniversitelerimizin kuruluş kanunları ortada.. ' 
Başka memleketlerin Üniversitelerinin kuruluş I 
kanunları ortadadır. Onlarınki başka yoldadır. 1 
Binaenaleyh biz kendimizi başka mepkketierin 
Üniversiteleriyle mukayese edemeyjz. Oradaki 
Üniversite tecellileri bizim memleketimize göre 
bambaşka bir şekildedir. Muhterem profesör Pu-
ad Köprülü'ye cevap vermek isterim; birçok 
yerde profesörler hususi teşebbüsün eseridir. 
Bâzı yerlerde Hükümet, Devlet tarafından ku
rulmuş ve masraflarına yârdım edilmektedir. 
Türkiye'de de Üniversite tarihi tekâmülüne uya
rak bugünkü şekle gelmiştir. Oerek politik hayat
ta ve gerekse neşriyatta muhtardır. Bu muhta
riyeti bu kanunla zedeleemk kanaatimizce iyi 
bir şey olmamıştır ve ilerisi için de iyi bir şey 
olmıyacaktır. Bu itibarla 'istirham ediyorum, 
mevcut mevzuatta kâfi derecede müeyyideler 
vardır, bu olduğu gibi kalsın, kabul etmiyelim. 
Bu suretle Türk demokrasisine hizmet etmiş ola
caksınız. 

REİS — Fuad Köprülü (Yok sesleri) 
KASIM KÜFREVÎ (Ağrı) — Komisyon 

adına konuşacağım. 
KASIM KÜFREVÎ (Ağrı) — Aziz arkadaş

larım, ilim âleminde Türk milletinin göksünü 
fahir ve vekarla dolduran Üniversitelerimiz, hu
zurunuzda en derin sevgi ve saygı ile selâmlarım. 

Bu ilim yuvalarından ellerindeki ilim meşale
lerim daima ellerinde yrkseltmekte olan hocala
rı, huzurunuzda büyük bir takdir sevgi ve say
gı ile anmak benim için büyük bir bahtiyarlık
tır. Bu ilim meşalesini lâyık olduğu ihtiram mev
kiinde tutmak endişesiyle ve Üniversitelerin 
muhtariyetine âzami derecede hürmetkar kalmak 
şiarı içerisinde huzurunuza getirilmiş bir kanu
nun müzakeresi sadedinde bulunmaktayız. 

Halk Partisi Grpuû adına konuşan muhte
rem arkadaşfe "Huzurunuzda bâzı ifadatta bu
lunmak suretiyle beni tarihin, velveleli, ıstırap 
verici avazelerle dolu bir sayfasını açmak mec
buriyeti içerisinde tutmaktadır. Tarihin bu say
fası, Naima Tarihinin^ korkunç dehlizlerinde yer 
alan talebe! tulum hakti ruhiyesinin dolup taş-
dığı bir sayfa değildir. Bu sayfa o haleti ru-
hiyenin. sabık iktidar tarafından hortîatıldığı I 
günlerde Ankara sokaklarını çmtalatan velvele
leri ihata etmektedir. îşte o tarihî gün talebei 
ulûm haleti ruhiyesinin kokusu sâf saf Ankara i 
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sokaklarını dolduruyordu, Türk Milletinin aziz 
gençlerinin üzerine kötü ve karanlık kanatla* 
rıhı gererek Ankara Üniversitesine sevkolunu-
yordu. Sabık iktidarın kendi »gayesini tahak
kuk ettirmek için buna göz yumduğu sırada 
Ankara Üniversitesinin karşısındaki meydan 
Türk Milleti için asla unutulmamıştır. O gün 
Türk Milletinin vicdanı titredi. Burada toplan
mış olan talebei ulûm âni bir feveranla içeriye 
girmiş ve üzerinde liyakatte taşımış olduğu ilim 
cübbesime asla ehemmiyet vermiyerek rektörü 
kürsüsünden aşağı indirmişti. Burada payimal 
•edilen üniversite muhtariyeti değildi. Burada 
payimal edilen, Türk Milletinin ilim mefhumu
na karşı beslemiş, olduğu hürmetin ta kendisi 
idi.(Soldan bravo sesleri). 

İşte üniversite muhtariyetini böyle bir zih
niyetle telâkki eden sabık iktidar, bugün bu
rada, asla muhtariyeti zedelemiyen ve bir 
profesörün Türk Milletine müteveccih bulunan 
ef'aliyle alâkalı bir kanunun müzakere edildi
ği anda, üniversite muhtariyetini öne atmak 
suretiyle kendi partilerine menfaat toplamak 
düşüncesiyle şayanı takbih bir harekette bu-
lunmuiştur. Yine böyle bir zihniyet içinde 
muhtariyeti kabul etmiş olan Halk Partisi ik
tidarı, muhtelif kürsüleri bir kalemde lâğve
derek ne şekilde bir muhtariyet telâkkisinde ol
duğunu ispat etmiştir, za'bıtlar buna şahittir. 

Huzurunuzdaki kanun üniversiteye ne ge
tirmektedir? Huzurunuzdaki kanunu, «ihtiva et
tiği fayda bakımından mülâhaza etmek lâzım
dır. Ben huzurunuzda, üniversitenin eski naçiz 
bir uzvu olarak, sırf ilim zaviyesinden ve bu 
kanunun Türk ilmine ifa etmek .istediği hizmet 
bakımından bunu şerhetmek istiyoruım. Üniver
site muhtariyeti ile memleketimiz ilim âlemin
de teessüs eden akademi kariyer, doçent ve 
profesörü istihdaf etmektedir. Muhtariyetten 
sonra teessüs eden akademi kariyere doçent 
ve profesör dâhildir. Doktor asistan, doktora
sını yapmış asistan bu kariyerin nüvesini teşkil 
eder. Akademi kariyer haricinde üniversitede 
tedrisatta bulunanlar da mevcuttur. Fakat asla 
akademi kariyere dâhil hocalar değildir bun
lar. Akademi kariyer dâhilinde, gerek üniver
sitelerin, gerek Türk Milletinin beJdediği ne
lerdir? İşte bunun anlaşılması, kanunun ru
hunun bir kere daiha tersime imkân sağlıyaeaktır. 

Bir doçendin, üniversitece kendisinden ilmî 
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neşriyat beklenilen insanın, üim alemine yend 
noktai nazarlar getirmek için, yeni bir yol aça
cak mahiyette eserler hamurlamak için, eserler 
meydana getirmek için, kenddsini yetiştirmek 
vazifesi, bütün vazifelerin başında gelmekte
dir. Bu neşriyat ne olabilir? 

Bu neşriyat, müstakil kitap halinde yapılır, 
bu neşriyat mensup olduğu fakültenin mecmu
alarında, mevkutelerinde olur. Ydne bu neş
riyat, profesör veya doçent şayet bir cemiyette 
âza ise veya değil ise, ilmî karakteri bakımın
dan tebcil edilen müesseselerde çıkan mecmua
larda, mevkutelerde çıkar' ve ilim âlemine 
vaz 'edilir. Bu suretle ilini âlemine 
vaz'edildikten sonra eser üzerinde tenkidler 
yapılır, neşriyat yapılır. Eserin noksanları, 
meziyet ve kusurları ortaya konur, ilim âlemi
ne getirmiş olduğu ışık belirtilir ve bundan is
tifade eden insanların kulağına isale edilir. 

Fakültede, böyle bir neşriyat yoluna girmiş 
bulunan doçent ve profesörün, Üniversiteler 
Kanununun mahsus maddesi gereğince, ayrı 
bir faaliyette bulunmasını arzular. Bu madde, 
«E» bendinde hükmünü bulan maddedir. «E» 
bendi, oradaki Türkçe ifadesiyle, profesör veya 
doçentten, Türk topluluğunun seviyesini yük-
seltdc. bilgi verimlerini söz veya yazı ile ifade 
etmeyi şart koşmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım; üniversitede, üniversi
te muhitinde, ancak ilmî karakter arzeden neş
riyatı, hocalık sıfatiyle tanıtacak bir profesör 
veya doçentten, akademik kariyerdeki mezi
yet bakımından, tâli derecede bdr meziyet ta
nıyan ve ancak yüzde on bir rakamında ifade
sini bulan bir neşriyat, E bendi ile ihata edil
miş olur. Burada ancak vulgarize eser, halk 
seviyesine inmiş ve membaları zikredilmeden 
halk topluluğuna hitap eden eser, bu bendin 
hükmüne göre neşredilir. 

Profesör veya doçent bu E bendine dayana
rak muhtelif yerlerde konferans vermek sure
tiyle muhtelif üniversite haftalarına katılmak 
suretiyle, şifahi beyanlarda bulunabilir. Türk 
mıilletinin kültür seviyesine bu suretle hizmet 
ifa eder ve yine profesörün, doçentin terfiinde, 
akademik karriyere dâhil unsurun terfiinde, 
profesörlüğe vâsıl olmuşsa ilmî hüviyetin iea-
bettird !ği dereceye vusulünde ifa etmesi lâzım-
gelen diğer bir husus vardır; talebesini yetiş
tirmek. Huzurunuzda hemen ifade edeyim ki ; 
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I üniversite karriyerih'e:dâhil bdr profesörün, bir 

doçentin talebesini yetiştirmek bakımından mu
vaffakiyeti bir derece daha yukarıya terfi et
tirilmesine asla kâfi gelmemekteddr ve başka 
bir neşriyatı olmayıp, yalnız talebesini yetiş
tirmekle meşgul olmuş şöhret sahibi bir do
çent veya bir profesöre, Üniversite muhtariye
tinden sonra, ilim âlemi şahit olmuş değildir. 

Şimdi karşınızda bir doçent veya bir 
prafesör tasavvur ediyorum, bu profesör veya 
doçent asla ilmî bir neşriyatta bulunmamış, 
asla ilim alemince tenkide hedef olmamış ve 
yalnız talebesiyle meşgul olmuş, ve yahut hiç 
meşgul olmamış, tamamiyle E bendine uymak 
suretiyle yazı ile hizmet etmiş. Bu tip bir do
çent veya bir profesörün yığın yığın neşriyatı 
ile, hattâ konferansları ile koltuğunun altında
ki mehenk ile, ilim âleminin kendisine mahsus 
vekarı ile, Senatonun veya Üniversitenin şerefli 
kürsüsüne mensup profesörler kurulunca tefrik 
edilen bir heyetin karşısına çıkmış olduğunu 
farzediniz. Eserlerini sunmuştur. Eserleri neti
cesinde verilen hüküm şudur: Vulgarize mahi
yette eserdir, ancak gazete sütunlarında yer 
alması lâzımgelen bu eserlerle profesörlüğe yük
selmeye asla imkân yoktur. Çünkü gazete sü
tunlarında neşredilen eser ilmî mahiyette ol
mak kıymetini taşıyamaz. Gazete sütunlarında 
yer alan bu yazılar, asla, ilim adamının memba te
lâkki edeceği karakterde olamaz. Bir tek kimse 
çıkıp da, ilim âleminde ilim kıymetini haiz bir 
memba olarak, günlük bir gazete neşriyatının 
yer aldığını ve referans olarak zikredildiğini 
iddia edemez. Böyle bir vaziyet ilim alemince 

I asla varit değildir. 
j Şimdi ilmî kariyerini ispat sadedinde, koltuğu

nun altındaki eserleri bu karakterde iken, kendi
sine profesörlük payesi vermemiş olan bir doçentin 
ilmî haysiyetini istihdaf ederek, bir kanun ge
tirilmiş ise, bunu Üniversite muhtariyetini ha
leldar eder mahiyette tefsir etmek ve Üniver
site muhtariyeti haleldar edildi sadasinı çıkart
mak ve yükseltmek, kendileri için bunda bir
takım fayda mülâhaza ede^n zihniyetten başka 
bir mânaya gelmez. (Soldan bravo sesleri). 

Bu kanun, Üniversite muhtariyetine karşı 
hürmetkar olmanın âzami irtifaıria yükselmiş 
bulunuyor. (E) bendi ahkâmı profesör ve do-

I çen tinin tamamiyle vazifesine bağlı olmasını is
tiyor ve bu bent, ilmî karakter hudutlarının da-
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ha ötesine doğru giderek, ilmî karakterinden 
tamamiyle mahrum kalacak faaliyette bulunma
ya cevaz vermek istemiyor. Bu hükmü vaz'eder
ken, üniversitenin sinesinde ilim endişesi ile meş
bu arkadaşların çıkardıkları elemnâk avazelere 
cevap vermeye çalışıyor. Cevap vermenin bir 
vazife ifası şeklinde telâlrki edilmesi lâzımdır. 
Çünkü itirazlar, üniversiteye dâhil arkadaşların 
şahsında akademik kariyer icabı neşriyatla meş
gul olmıyarak, (E) bendinin Türk kültürünün 
seviyesini yükseltmeyi istihdaf eden maksadını 
nazarı itibara almıyarak, gündelik politika ile 
meşgul olabilecek insanların, üniversiteler üze
rine tenkidlerle çıkmasını ifade etmiş bulun
maktadırlar. '(Soldan, bravo sesleri). 

Şimdi bu kanunla (E) bendine nasıl bir hü
küm vaz'edilmektedir? (E) benedi, Türk kültü
rünün, Türk topluluğunun seviyesini asla kaale 
almıyan, yükselmesini istihdaf etmiyen mahiyet
te nijtiyata cevaz vermemeyi emretmiştir. Ama 
ilâvi j&dilon bu hükme rağmen, üniversitede bir 
profesör, pekâlâ, bir yazı yazarak sabık iktida
rın üniversite muhtariyetine hürmetkar kalma
masına taallûk eden o tarihî vakayı zikretmek 
ve bunu bir, daha tekerrür etmiyecek bir vazi
yet olarak göstermek, Türk Mîlletinin umumi 
seviyesini yükseltici mahiyette bir yazı msMje-
tinde ise bunu yazabilecektir. Fakat Türk 
milletinin umumi seeviyesini yükseltmekle ala
kalı değilse ve siyasi bir yazı ise, üniversitenin 
içinden gelen avazenin de istediği veçhile, bu
nu yazamıyacaktır. Burada konuşan arkadaş
lar, şu kanunla ismi siyaset âlemine intikal et
miş bâzı profesörleri ön plânda tuttular ve 
bu profesörleri siyaset sahasında şu veya bu par
tinin fikirlerinde istihdam etmemelerinden duy
dukları ıstırabı, bu ıstırap ışığı altında mütalâa 
ederek, faaliyetten mened&bhiş bîr takım kah
ramanlar olarak tavsif ediyorlar. Bugün daha 
kanun çıkmadan, kanun daha meriyete girme
den brr takım profesörlerin vazrfeteriaden çefeîfe-
ceklerini nasıl kabul ediyorlar? Bu arkmdaşfaarm 
yazdıkları yazılar Türk kültürÜBön sevfyesme hiz
met ekmeyi istihdaf etmiş ist, o profesörleri ibcal 
mevkiinde tutacağız. BanJarm yazdıkları yazı
ların, Türk topluluğunun umumi sffiyeBİyfe, 
yüksek seviyesiyle, ona bilgi ilka etmek bakanın
dan hiçbir alâkası yoksa, o yazılan yazanların, Se
natonun vereceği hükme boyun eğmeleri mecbu
ridir. Senato hükmünün, Türk Milletisin kültür 

7.İ0Ö3 O : 2 
seviyesine hizmet etmek babında yazılmış bir 
makaleyi bir başka mânada alarak hemen ona set 
çekeceği mahiyetinde olacağım nereden anladılar? 

Hüsnü Akyol arkadaşım, Üniversite Kanunu
nun ruhunun, siyasi partilerde vazife almaya 
mâni olmadığını söylediler. Muhterem arkada
şımın kendisine mahsus tatlı beyanları ve kendi-

I sine has hürmete şayan inanışları içerisinde, 
böyle bir inanışın yer alışını,, üzüntü ile işaret 
etmek isterim. Üniversite Kanunun ruhu, her 

i şeyden evvel, ilmidir. Üniversite memleket genç-
I ligine lâyık olduğu bilgiyi bu ruhla verir. Üni-
! versite Kanunu bir siyasi partinin tüzüğü olmadı

ğına göre, onu dîdik didik etmeye asla cevaz yok-
l tur. Bir siyasi parti anlayışiyle bir üniversite 

muhtariyeti asla telif edilemez. 
I Sonra arkadaşlar, buradaki «neşriyat» umumi 
I bir tâbirdir. Bu neşriyatın içerisinde, akademik 

kariyer noktasından sahai intişara vaz'edilecek 
eser de dâhildir. Akademik kariyer neşriyatta 
bulunmak profesörün vazifesidir ve bu vazifeyi 
ifa etmesi arzusu, Meclisin umumi arzusudur. 
Bu itibarla Türk topluluğu seviyesine hitap eder 
mahiyette yapılan bütün neşriyat asla menedilmiş 
değildir ve bundan imtina etmek, hiçbir profesör 
için kabil değildir. Madde bu şekilde tedvin edil
mek suretiyle fuzuli münakaşaya mâni olmakta
dır. 

Kâzım Arar arkadaşımızın, evvelce mensubu 
I bulunduğum Edebiyat Fakültesine dair söylemiş 

oldukları sözler dolayısiyle meseleyi bu vadiye in
tikal ettirerek bir iki söz söylemek istiyorum. 
Edebiyat Fakültesinin derse girmiyen, derse de
vam etmîyen hocalarından bahsettiler. 

Edebiyat Fakültesinde, şu veya bu maksatla 
derse girmiyen hocalar hakkında Üniversite Sena
tosunca verilmiş olan cezai kararlar mevcuttur. 
ihtar almışlardır. Oradaki hocalar içerisinde 

I sıhhi vaziyetlerinden dolayı, almış oldukları ra-
1 por dolayısiyle derse girmemiş olanların maze-

retlerînin meşru olmasından dolayı tecziyelerine 
cevaz verilmemiştir. 

Tenkid gazetesine gelince : 
Tenkid gazetesinin neşriyatı tamamiyle ifti

radır. iftira ediniz, iftira ediniz, hiçbir şey ol
masa dahi bir iz bırakır. İftira... iftirayı mesnet 
telâkki eden insanların asla paydar olamıyacak-
lfuma işaret etmek isterim. (Soldan bravo ses
leri). Komisyon SÖKÜŞÜ olarak, burada konuşan • 



B : 113 21. 
arkadaşlarımın beyanatına taallûk eden cevapsız 
bir cihet bırakmadığını zannediyorum. Bu kanun 
üniversite muhtariyetini her şeyden üstün tutmuş
tur. Kâbuslu günleri bir kere daha bu memleke
tin ufkunda yaşatmayacak bir Meclis olarak hepi
nizi saygı ile selâmlarım. (Soldan alkışlar). 

REİS — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Reşat Şemsettin Sirer. (Soldan, kaçıncı defa 
vsesleri). Her halde yeni bir şeye cevap verecek. 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — 
Mevzu üzerinde Grupumuzun ve benim ne dü
şündüklerimizi öğleden evvelki maruzatımda 
ifade ettim. Bunları tekrarlıyarak sizi tasdi ede
cek değilim. Bugünkü müzakereden amelî bir 
netice beklemediğimizi de söylemiştim. Buna 
göre çok kısa olacak olan sözlerim bâzı yanlışla
rın tashihine inhisar edecektir. 

Saym Profesör Fuad Köprülü ile Kasım Küf-
revi arkadaşımın beyanları arasında düzeltil
meye muhtaç gördüğüm noktalar vardır. Bun
ların doğrusunun, mektup ve mevsuk hale gel
mesi lâzımdır. Onun için bir iki kelime söyleye
ceğim. 

Muhterem Fuad Bey, Halk Partisi muhtari
yet mevzuunda samimî olsaydı bunu Demokrat 
Parti meydana çıkmadan evvel tahakkuk etti
rirdi, dedi. 

Muhterem arkadaşlar, Üniversite Muhtari
yeti Kanunu ilk önce akademik kariyer kanunu 
olarak 1942 senesinde hazırlanmaya başlanmış
tır. Tasarı muhtelif safhalar geçirmiş ve 1946 
senesinde kanunlaşmıştır. Eğer Saym Profesör 
iddiasında ısrar ederse buna ait olarak mat
buat vaktinde neler yazmıştır, ne gibi komanter-
ler yapılmıştır bunları yarından itibaren gaze
telerde neşretmeye başlarız. Arkadaşlarımız ve 
efkârı umumiye keyfiyeti görür ve anlar. Muh
terem Fuad Bey beyanları arasında Muhtari
yet Kanununun üniversite eamiasmdaki birta
kım insanların himayesini istihdaf ettiğini söy
lemiştir. Muhtariyet Kanunundan bugün üni
versite camiasında hizmet gören bütün üniver
site mensupları istifade etmiştir. Onun için bu 
sözlerinden, üniversitede çalışan ilim adamları
mızdan çoğunun veya bir kısmının incinmesi 
ihtimali vardır. Buna nazaran Sayın Profesö
rü kendi partisi adına bu bakımdan iyi ko
nuşmamış sayarım. 

Fuad Beyefendi; muhtariyetin muhafazası 
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I konusunda, tarafımızdan gösterilen hassasiye

tin vaktiyle muhtariyetin tesisinden evvel niçin 
| gösterilmediği noktası üzerinde de durdu. Bir 
I şeyin tadını aldıktan sonra onun muhafazası 

için gösterilecek heyecan, onu tanımadan evvel 
• onun için duyulacak arzu ile bir olabilir mi? 

Fuad Beyefendi; ilimle, siyasetin bir koltuğa 
sığmıyaeağmı ifade buyurmuştur. Keşke bu mü
lâhazayı Demokrat Parti kurulurken ve prog
ramı hazırlanırken, kurucu arkadaşlarına ifa
de etmiş olsalardı. O takdirde programın kendi 
beyanlarına uymıyan şimdi söyledikleriyle te
zat teşkil eden hükümler ihtiva etmesini önle
miş olurdu. 

Mâruzâtımı bitirmezden önce Millî Eğitim 
Komisyonu Sözcüsü arkadaşımızın beyanları ara
sında gördüğüm bir yanlışı da düzeltmeme mü
saadenizi rica ederim. 

Dünyanın her tarafında olduğu gibi memle
ketimizde de üniversite gençlerinin çeşitli mev
zular üzerinde hassasiyet göstermeleri ve bu 
hassasiyetlerini birtakım nümayişlerle ifade et
meleri tabiî olaylardandır. Bu nümayişlerin 
yine dünyanın her tarafında olduğu gibi mem
leketimizde de bir hocaya veya birkaç hocaya 
teveccüh ettiği olmuştur. Bu neviden ilk hâdise 
Millî "Mücadele esnasında İstanbul Universite-

' sinde cereyan etmiştir. İstanbul'un işgal altın
da bulunduğu sırada İstanbul Darülfünuna men
sup olan öğrenciler Millî Mücadeleye aleyhtar 
olan profesörlere karşı bir harekette bulundu
lar. Bu hareketi idare eden komite içerisinde 
sanırım ki, Vacid Asena arkadaşımız, Nahid 
Pekcan arkadaşımız da vardı. Ve ben bu dâva
nın, bu hareketin raportörlüğünü, sözcülüğünü 
yapmıştım. Neticede bu hocaları Millî Mücade
leye karşı vaziyet aldıkları için, Millî Mücadele 
kahramanlarına sövdükleri için Darülfünun 
camiasından ve kürsülerinden uzaklaştırmaya 
•muvaffak olduk. 

Bu hareketimizi birtakım insanlar o vakit 
haricin teşviklerine atfetmişlerdi. Birkaç sene 
evvel Ankara'da da buradaki Üniversitenin bâzı 
gençlerinin vaktiyle İstanbul'da yapılmış ola
na benzer bir nümayişi olmuştur. Bu nümayişi 
de bâzı kimseler Hükümetin ve birtakım vazi
fe adamlarının teşviki ve tertibi eseri olarak 
göstermek istemişlerdir. Bunun aslı yoktur. Bir 
iftiradır. Bunu böylece kabul etmelerini Muh-

I terem Küfrevi arkadaşımdan rica ederim. 
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,'REÎS — Fuad Köprülü buyurun. 
FUAD KÖPRÜLÜ (istanbul) — Arkadaşım 

Reşat Şemsettin'in son sözleri olmasa idi huzu
runuza çıkıp vaktinizi almak istemiyecektim. 
Yalnız o sözlerine karşı kısaca cevap vermek 
mecburiyetini duyduğum için buraya çıktım. 
'Bir defa deminki mâruzâtımda da söylediğim 
gibi, memleketin ilim hayatına ait meseleler 
mevzuubahis olurken bunları sdyasi istismar ve
sileleri, yahut şahısların aleyhine teşvik vesi
lesi etmek, zannederim ki, doğru bir hareket 
değildir. Deminki beyanatım meydandadır; 
orada şunu söylemiştim: Bir idare kd ilmin 
hürriyetine fevkalâde âşık olduğunu iddia ede
rek kendisinin buna asla müdahale etmediğini 
iddia eder, bir idare ki, tutar, 3 -5 sene için
de üç yüz tane profesörü keyfine, arzusuna gö
re kendi tâyin eder, istediğini tâyin eder, is
tediğini tâyin etmez; içinde kıymetlisi olur, 
kıymetsizi olur, haklısı olur, haksızı olur; 
bunları tâyinde tamamen serbest olursa bugün
kü söyledikleri şekilde, bu siyasi istiklâl mahi
yetinde geniş bir salâhiyet değildir. Sadece o 
zamanki idare mevcut müesseselerin, mevcut 
fakültelerin münhallerine kendilerinin reyi ile 
adam seçmeye imkân verseydi onu bizzat tâyin 
etmek arzusuna düşmeseydi akademik bir mes
lekin tohumlarını atmış olurdu. Binaenaleyh 
bunların bu vaziyette tâyin edildiğini bir haki-

s kat olarak söyledim, hakikata muhalif bir şey 
yoktur. Yıllarca ve yıllarca Maarif Vekâleti
nin üniversiteyi keyfî surette idare ettiği bir 
vakıa değil midir? Bunu kim iddia edebilir? 

Sonra buyurdular ki, «Muhtariyetin tadı ta-
dıldığı için bu tad derhal ağızda yer etmiş, in
san iyi şeylere çabuk alışır.» Bu asabiyet ondan 
ileri geliyormuş. Arakdaşlar, Darülfünunun 
muhtariyeti 1922 den 1933 e kadar devam et
mişti, Darülfünun ilmî muhtariyete sahipti ve 
hiç olmazsa, o zamanın Cumhuriyet idaresinin 
üniversiteye verdiği, kanunla değil ve fakat 
kararname ile tanıdığı muhtariyet, istanbul Üni-* 
versitesine hiç değilse Paris Üniversitesi kadar 
bir muhtariyet ve salâhiyet tanıyordu. Bunun 
tadı ne çabuk unutuldu ki 1933 ten 1946 ya ka
dar bu, aklü hayale gelmedi. Sözlerimizde da
ima insaflı ve mantıklı olnîamız lâzımdır. 1942 
de Akedeımik ıKa<riyef Kaonuınıu hazırlanmaya baş
lanmış. Bu, bir lâkırdıdan ibarettir. Eğer bu 
samimî bir ifade olsaydı, hiç olmazsa*o tarih-
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ten beri üniversitelere, fakültelere, boş kürsü
lere kendi içlerinden adam seçmek salâhiyeti 
verilirdi. Bu muhtariyete devam edilseydi bir 
başlaınigrç olurdu, bu hüsnıüntiıyeit ifadesi olur
du. Bunların hiçbiri yapılmamış, aksine, he
piniz bilirsiniz - Reşat Bey daha iyi bilirler -
Maarif vekilleri gitmişlerdir, hocaları toplamış
lardır, divana çekmişlerdir, kendilerini tehdit 
ve tahkir etmişlerdir, böyle »yazacaksınız, bu 
ıstılahları şöyle kullanacaksınız, böyle konuşa
caksınız, demişlerdir. İlim hürriyetine bu ka
dar perestişkâr olan insanlar bu muameleyi na
sıl yapabildiler? 

Arkadaşlar; demin de arzettiğim gibi, bu 
bir ilim meselesidir, ilmî müesseselerin istikbali 
meselesidir. Onun için bunu siyasi ihtirasları
mıza vasıta etmiyelim. 

Demin burada konuşan arkadaşlar; hürriyet 
elden gitti, medeniyet elden gitti, dünyanın te
meli yıkıldı diye feryat ettiler. Doğru değil
dir arkadaşlar, ilim bir vasıtadır bunlar bir 
vasıtadır. Memleketin istikbali ile en derinden 
alâkadar olan ilmî müesseselerimizin istikbali 
meselesini şahsi ihtiraslarımız için, siyasi ihti
raslarımız için bir istismar mevzuu yapmıyalım, 
günahtır arkadaşlar. Mâruzâtım bu kadardır. 
(Soldan alkışlar). 

REİS — Devlet Vekili Celâl Yardımcı. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok aziz arkadaşlarım, mesul bir ar
kadaşınız sıfatiyle altına imzamı attığım, Hükü
metin getirdiği bu tasarının maksadı, mânası ve 
muhtevası sarihtir. Şöyle ki; halen mer'i ve mu
teber bulunan Üniversiteler Kanununun adı ge
çen maddesi şeref ve haysiyeti muhil bir suç işı-
liyen bir profesörü Üniversite camiasından dışa
rıya çıkarmaktadır. Hükümetimiz buna yeni bir 
hali ilâve etmek zaruretini duymuştur. Bu zaru
ret ne iktidarda kalmak, ne tenkitten kurtulmak, 
ne Üniversite muhtariyetini boğmak ve ne de 
ilmi susturmak zaruretidir. Bu zaruret, sadece 
Türk irfan ocaklarında mevcut bulunan körpe, 
masum ve memleketin umumi siyasetini, umumi-
hukuk nizamını doktrine demokrasi esaslarını 
objektif olarak tahsil etmekte bulunan vatan ev
lâtlarını siyasi partilerin ideolojilerine bulaştır
mamak mülâhazasına, siyasi cereyanlardan uzak 
tutmak endişesine müstenittir. 

Arkadaşlar kasda batini'derler ama bir kasdm 
mahiyeti haricî tezahürler ve delillerle meydana 
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çıkar. Huzurunuza gelen maddenin sarih olan I 
hükümleri, Demokrat Parti iktidarının ve Hükü
metinin hakiki maksadını bu suretle Meclis hu
zurunda, âmme huzurunda ilân etmiş bulunmak
tadır. 

Hal ve keyfiyet böyle olunca; hiç kimseyi ve 
hiçbir partiyi kasdetmeden sadece yukarda arz-
ettiğim maksatla tedvin edilmiş olan bu kanuna 
bir kısım muhalif"parti sözcüleri Nihat Erim 
kanunu, Şükrü Baban kanunu, ilmi söndürme ka- * 
nunu, tenkidi durdurma kanunu, hattâ ve hattâ 
çok naheca ve çok insafsız bir gayretle, daha ile
riye doğru giderek diktatoryal rejimin ihyası I 
kanunu diye ilân ettiler. 

8. Kendinden şüphesi olanların fikirleri: I 
Arkadaşlar, bu fikir ve mütalâalar, kendisin- I 

den şüphesi olan insanların fikir ve mütalâaları- I 
dır. (Alkışlar) Arkadaşlar, bu fikir ve mütalâa
lar, kafasının içinde ömrü boyunca böyle fikir
ler taşıyan ve bunun tahakkukunu edinen insan- I 
larm kârıdır. Hâsılı böyle fikir güden dervişle- I 
rin zikridir arkadaşlar. (Alkışlar) I 

İzahtan varestedir ki, tenkid denilen şey sa
dece Üniversite hocalarına has ve yalnız onlara 
ait bir hak ve bir vazife değildir. Bu memleketin 
içinde murakabeyi yapan, tenkid yapan, tahlil I 
yapan, taan yapan bir yığın memleket evlâdı var. 

İşte şu anda, şu sıralarda yerlerini alan ga
zeteciler, kimi Mecliste, kimi matbaasında, ki
mi telefonunun başında memleketin hergün ha
rekâtını gidişatını görmekte, müşahede etmek
te ve tenkidlerini. yazmaktadırlar. Hal böyle I 
iken bu ulvi vazifeyi, sadece Üniversite hoca
larına has bir vazife, bir hak olarak kabul et- I 
mek memleketin hakiki evlâtlarını bilmemez-
likten gelmek, tek kelime ile bu irfan ordusu
nun mevcudiyetinden tegafül eylemek demek
tir. 

Arkadaşlar, getirilmiş olan kanun herkese 
şâmil bir kanundur. Bittabi Demokrat Parti 
iktidarında da şâmil bir kanundur. Zannedeı 
misiniz ki bu kanunla sadece; muhalefete men
sup ve demokrat partiyi tenkid eden kimsele
rin Üniversiteden ihracı düşünülmüştür. Hü
kümeti bir isnattan tenzih ederim. Bizim gaye
miz siyasi partilerin faaliyetlerin Üniversite 
gençliğine sirayetini önlemek onların arasında 
bu siyasi akide ikiliklerine mâni olmaktır. Yok
sa takdir edersiniz k i ; Demokrat Partinin de I 
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icraatını övecek, ona bihakkin gönül ve
recek, onun geceli gündüzlü faaliyetini, 
görüş ve kanaatlerini, tasvip edecek, takdir ede
cek, talisin edecek ve memleket irfanına ilân 
edecek çok âlimler vardır. Eğer böyle olaydı, 
böyle bir şey düşünülseydi, Üniversite içinde 
bunları neşrü ilân edecek, biraz evvel arzettiğim 
gibi, körpe dimağlara bunları nakil ve nakşeyliye-
cek insanlar bulmakta, tedarik etmekte, vazife
lendirmekte bir an müşkülâta uğramıyacak im
kânlara maliktir. Hele yüzde yüz muvaffak ol-
mıiM bir Hükümet için bu çok kolay b'ir iştir. 
(Soldan bravo sesleri) Fakat hayır., arkadaşlar, 
Hükümet böyle bir noktai nazarı asla terviç et
medi ve etmiyeeek. Parti iktidarı böyle bir nok
tai nazarı tasvip etmez. îster Demokrat Part'i 
iktidarını tutan, onu tebcil, takdir ve tahsin 
eyliyen, ister muhalefeti tutan, onu takdir eyli-
yen, iktidarı tenkid eyliyerek bir an evvel düş
mesini temine çalışan profesörlerden hiçbirinin 
üniversite camiasında propaganda yapmalarına, 
sadece memleket mülâhazasiyle, sadece gelecek ne
sillere hakiki bir siyasi terb'iye sağlamak maksa-
diyle mesağ verilmiyecektir. Bu düşünüş ve ka
naat realitenin, memleketin hakiki ihtiyacının ta 
kendisidir. 

Halbuki, hal ve keyfiyet böyle iken Hükümet 
bunun aksini müşahade ve böyle bir ihtiyacı ev
velâ üniversiteden gelen sesten duymuş olduk. 
Bunu Millî Eğitim Vekili, vazifesine taallûk 
eden bir cihet olarak arz ve izah edecektir. 

Demagojik mevzulara kapılanlar 
Yalnız, Üniversiteler Kanununun E fıkrasın

da, yani memleket irfanının, memleket seviyesi
nin yükseltilmesi için yapılması, arzu edilen iş
leri yazılması icabeden mevzular dışında kendi
limi günlük siyasete, demagojik mevzulara kap
tırmış olan üniversite hocaları mülâhaza edilerei-c 
bu kanun tedvin edilmiştir. 

Arkadaşlar, bir üniversite hocası tasavvur bu
yurun ki, E fıkrasının teemmül ettiği ve derpiş 
eylediği, vatandaş seviyesini, memleket irfanını 
teali ve terakki ettirmeyi sadece iktidar partisi
nin faaliyetlerini durmadan tenkid etmek ve 
hicveylemekten ibaret sayar ve sadece bu fikre 
inanır ve tapar. Böyle bir ilim, adamına üniver
sitenin ihtiyacı yoktur. Binaenaleyh bu kanunla 
ilmin susturulduğu iddiasında bulunanlara şunu 
söylemek isterim ki, Hükümetin getirmiş bulun
duğu kamın hiçbir zaman ilim adamlarını, değil 
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üniversitenin temiz havasını siyasi ihtiraslarla 
bulandıran siyaset hastaları ilim adamlarını he
def tutmuştur. Böyle bir profesör eğer memleket 
vazifesini bu zaviyeden ifa eylediği kanaatinde 
ise ve bu görüşle neşir hayatına devam kararında 
ise üniversiteden çıkar, üniversite dışında bir hü
viyet olarak bu vazifesini evleviyetle devam etti
rir. Ve huzura kavuşabilir. Üniversite hayatı dı
şında hiçbir münakkidin, hiçbir müellifin, hiçbir 
ilim adamının hareketini ve düşüncelerini baskı 
altında tutan bir kanun mülâhaza edilmemiş, gel
memiş ve gelmiyecektir. Hal ve vaziyet bu mer
kezde iken mütemadiyen bu hareketi ağır büh
tanlara tâbi tutarak kimi tarihe bir günah olarak 
tescil ettireceğinden bahsetmesi kiminin memle
kete kötülük olduğunu ileri sürmesi karşısında 
ben de şunu söyliyeceğim; en büyük münakkid 
olan tarih de, en büyük murakıp ve en büyük ik
tidarın hakiki sahibi olan Türk Milleti de yakın
da, pek çok yakında müstahak oldukları cevabı 
verecektir. Ve hepimiz bu günleri göreceğiz. 

MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI RIFKI SALİM 
BURÇAK (Erzurum) — Çok muhterem arkadaş
larım; Yüksek Huzurunuza getirmiş bulunduğu-
jmuz bu kanun tasarısı üzerinde konuşan muha
lefete mensup arkadaşlarımız için hakikaten dra
matik bir sekte soktular. Üniversite muhtariyeti
nin zedelendiğini, ilim adamlarımızın tefekkür 
hürriyetine engel olunduğunu ileri sürdüler. 
Hattâ daha da ileri giderek demokrasi toptan 
tehlikeye girdi diye ifadede bulunanlar da oldu. 

îlk evvel şunu ifade etmek ieabeder ki, bu gi
bi meseleler, hararetli nutuklar, heyecanlı hitabe
ler içerisinde halledilemez. Üniversiteler mesele
sine ait bir kanun tasarısı görüşülürken büyük 
bir sükûnette ve itidal içerisinde meseleyi müza
kere, münakaşa etmek .gerekir. Bu itibarla mev
zuu dağıtmadan bendeniz, birçok arkadaşların da 
suallerini cevaplandıracak şekilde meseleyi umu
miyetle izah edeceğim. 

Bir defa umumi olarak üniversite muhtariye
tinin ne demek olduğuna kısaca temas edeceğim. 
Üniversiteler Kanununun profesörlere verdiği 
vazifelerin hudut ve şümulünü izah edeceğim. 
Batı memleketlerinde profesörlerin günlük poli
tika karşısındaki durumlarına temas edeceğim, 
Üniversiteler Kanununun muhtariyet bakımın
dan tesis ettiği sistemin ruh ve maksadının neden 
ibaret olduğuna izaha çalıacağım. Sonra da hu-* 

. 1953 O : â 
zurunuza getirmiş olduğumuz tadil tasarısının 
karakteristiklerini belirteceğim. 

Üniversite muhtariyeti deyince bir taraftan 
üniversite mensuplarının, profesörlerin fikir hür
riyeti, diğer taraftan üniversite organlarının 
kendi faaliyetlerini, kendi mesailerini diledik
leri gibi tanzim ve idare etmek hürriyeti anlaşılır. 

Yüksek Meclisin hiç de meçhulü olmıyan 
bu noktaya kısaca temas ettiğim için affımzı 
dilerim. İlim, serbest bir muhit içinde, mut
lak bir hürriyet .içerisinde inkişaf edeceği tabiî
dir. Bu itibarla ilim adamları üzerinde her 
(hangi bir makamın, idari veya siyasi makamın 
baskı ve tesiri mevzuuıbahis olamaz. Üniver
site için ilimde yaratıcılık ancak ve ancak 
emniyet ve hürriyet şartlarına bağlıdır. Bu 
bakımdan üniversitelerin muhtariyete sahip ol
maları bu müesseselerin kendilerinden bekledi
ğimiz hizmetleri iyice, kemaliyle ifa etmeleri
nin başlıca şartıdır. îlim adamlarından muay
yen kanaatlerin müdafaa edilmesi istenemez. 
Üniversite muhtariyeti denilince birinci dere
cede akla gelen <şey budur ve bunun tabiî bir ne
ticesi olarak üniversite, kürsülerin ihdasında, 
derslerin tevziinde, programların tesbitinde ta
mamen muhtardır. 

İkincisi; üniversite, akademik kariyerin 
muhtelif merhalelerinde bulunan arkadaşları, 
öğretim üyelerini tâyin, terfi ettirmekte veya 
tecziye etmekte tamamiyle muhtardır. İşte üni
versitenin muhtariyeti bu iki cepheden mev-
zuubahis olur. Hususi.veya idari herhangi bir 
makamın üniversite hocaları üzerinde veya üni
versite organları üzerinde baskı ve tesir yap
maları tecviz edilemez. 

Üniversitelerin muhtariyetleri bakımından 
dünyada tek tip hir sistem mevcut -değildir. Bu, 
her memleketin hususiyetlerine, üniversitelerin 
menşelerine, o memleketin tarihî v?e içtimai şart
larına göre çeşitli şekiller arzeder. JPakat, to
taliter idareler bir tarafa bırakılacak olursa, 
demokratik prensiplerle idare edilen memleket
lerin kâffesinde üniversitelerin ilmî muhtari
yeti kabul edilmiştir. 

iŞimdi böyle olmakla beraber, yani üniver
siteler muhtar olması üniversitenin Demet
ten tamamiyle ayrılmış olduğu mânasına gele
mez. Çünkü üniversite nihayet bir âmme mü
essesesidir ve her âmme müessesesi gibi Dev
letin murakabesi altıad»d*r. Bilhassa bütçesi-
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nin büyük bir kısmını Devletin verdiği üniver
site Hükümetin, .millete karşı mesuliyet pren
sibinin tabiî bir icabı olarak, Hükümetin mu
rakabesi altında bulunması lâzımdır. 

'Bizim Üniversiteler Kanunu da bütün de
mokratik memleketlerde cari olan bir sistemi, 
muhtariyet sistemini kabul etmiştir. Yüksek 
Meclisiniz ilim mensuplarına karşı daima çok 
derin bir muhabbet göstermiş ve bütçe müza
kereleri sırasında bunu daima izhar etmiştir. 
1950 yılında 25 milyonda bulduğumuz1 üniver
site bütçeleri 1953 yılında 41 milyona çıkarıl-
mıiştır. Yüksek Meclisiniz ilim müesseselerimi
ze karşı beslediği itimadı bu suretle en beliğ 
bir şekilde ortaya koymuştur. 

Bizim iktidarımız zamanında üniversitenin 
muhtariyetine en küçük bir ölçüde müdahale 
•edildiği, bugüne kadar, ciddî bir surette ortaya 
dahi sürülememiştir. Şimdi bu cihetleri, üniver
sitenin muhtariyetine mütaallik bu hususları kı
saca arzettikten sonra doğrudan doğruya mese
leye temas edeceğim. 

Arkadaşlar, Üniversiteler Kanununun 3 ncü 
maddesi öğretim üyelerinin vazifelerini saymış
tır. Bu arada E bendi içerisinde profenörlere şu 
vazife de verilmiştir: Türk topluluğunun genel 
seviyesini yükseltecek bilim verilerini söz ve 
yazı ile halka yaymak. Üniversite profesörleri
nin, mensuplarının halkı tenvir için neşriyatta 
bulunmaları, halkı tenvir etmeleri lüzumuna 
şiddetle kaani bulunuyoruz. Çünkü bir profesö
rün faaliyeti sadece üniversite duvarları arasın
da kalmamalıdır. Daha geniş bir kütleyi, bütün 
milleti üniversite profesörü kendi - bilgisinden 
ve feyzinden istifade ettirmeli ve bütün millet 
bundan intifade etmelidir.. Her hoca kendi ihti
sası dahilindeki meseleler hakkında halk efkâ
rını fırsat düştükçe tenvir etmelidir. Bu aydın
latmanın her türlü ihtisas sahalarında yapılması 
caizdir, hattâ -elzemdir. Bir tıp profenörü, bir 
veteriner profesör, bir yüksek mimar profesör 
nasıl kendi ihtisası sahalarında halka faydalı 
olabilirse bir hukuk profesörü de günün mevzu
larını teşkil eden siyasi meseleler üzerinde dahi 
fikir serdedebilir. Bu hususta Millî Eğitim En
cümeninde de zikrettiğini bir iki misali Yüksek 
Huzurunuzda zikretmek isterim. Meselâ Seçim Ka
nununun tadili mevzuubahis ise, Türkiye'de ma-
jöriter sistem kabul edilmiş olmasına rağmen 
bir profesör nisbî seçim esasının bizim siyasi 

7.1953 O : 2 
I bünyemize çok daha uygun olduğunu iddia ede

bilir. Anayasa tadili mevzuubahis ise, Türkiye'
nin içtimai bünyesine hangi Anayasanın, ne tür
lü bir anayasanın uygun olduğunu bir mütalâa 
olarak ileri sürebilir, yazabilir. Ama bunların 
hepsi ilmin objektivitesi ve tarafsızlığı içerisin
de yapılmalıdır. Hele bir üniversite mensubu, 
profesörlüğünden beklenemiyecek bir tarzda, 
ilmî demagojik bir surette günün politikasına 
alet etmemelidir. Bizim Üniversiteler Kanunu 
ruhu itibariyle buna mânidir. Çünkü muhtariyet 
hocaların ilim hürriyetini teminat altına almış
tır, demagojik bir tarzda politika yapmak hür
riyetini değil. 

Avrupa ve Amerika üniversitelerinde bu me
sele bu zaviyeden acaba nasıl bir manzara ar-
zediyor? Zannederim ki bu noktanın aydınlatıl
ması şimdi üzerinde durduğumuz mevzu ile doğ
rudan doğruya alâkalıdır. Yüksek Meclisinize 
bu nokta üzerinde yerli ve yabancı ilim adamla
rının mütalâalarından birer pasaj arzedeceğim: 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ordi
naryüs profesörlerinden Dr. Hirş 1950 senesinde 
«Dünya üniversiteleri ve Türkiye'de üniversite
lerin gelişmesi» isimli iki büyük cilt kitap çıkar
mıştır. 

Bu eserde İngiltere ve Amerika'da üniver
sitelerin muhtariyeti meselesi diğer bir ilim ada
mı tarafından bir makalede tetkik edilmiş ve bu 
eserde yer almıştır. Bu nokta üzerinde diyor k i : 
«Hocanın hürriyeti meslekinin disipliniyle mah
duttur. Bu disiplin de onu ancak ve yalnız ha
kikati aramaya sevkeder. Eğer hoca bu disipline 
tâbi olmıyacaksa bu meslekten ayrılarak gazete
ci veya politikacı olması icabeder. (Bravo sesleri) 
Şimdi dikkat buyurulursa üniversite profesör-
lüğiyle politikacılık veya gazetecilik telif edile
memektedir. Eğer ilim disiplinine tâbi olmıyacak. 
sa gazeteci veya politikacı olabilir. 

Kembirç Üniversitesi profesörlerinden Ernest 
Baker bu nokta üzerinde şunları söylüyor: «Üni
versite profesörü ilim için ilim yapar. Kürsüde 

I ilmi siyasete karıştırmaz; Hariçte de parti poli-
j tikalarmm fevkmda kalmayı bilirse akademik 

hürriyete ne merkezî ve ne de mahallî otoriteler 
tecavüz cesaretinde bulunamaz.» Bizzat Pro
fesör Hirş Avrupa ve Amerika üniversitelerinin 
tarihî inkişafını izah ederken, bir zamanlar 

"Avrupa ve Amerika da üniversitelerin içine po-
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litik creyanlarm girmesinden mütevellit mahzur- I 
l an sayarken şunları söylüyor: 

«Bâzı partiler talebeyi muayyen, profesörler 
aleyhine tahrik etmişler, diğer bâzı partiler de 
profesörleri muayyen talebe grupları aleyhinde 
kanaat beslemeye teşvik etmişlerdir. Her parti
nin içinde talebe ve profesörler arasına sokulan 
hafiyelik sistemi meydana gelmiştir. Bu vazi
yet gerek Amerika ve gerek Avrupa'da çok feci 
dâvaların hudusuna sebep olmuştur.» 

işte dünya ilim adamları günlük ve demago
jik politikanın üniversitelere girmesi neticesinde 
ortaya çıkan mahzurları bu tarzda izah edi
yorlar. 

Batı memleketlerinin üniversite profesörle
rinin günlük siyasetle demagojik bir surette 
meşgul oldukları görülmüştür. 

Bizim memleketimize gelince : 
Şunu şjikranla ifade edeyim ki, üç üniver-

sitemiz'de günlük politikaya yakalarını kaptı
ranlar parmakla sayılacak kadar mahduttur. 
Bu gibilerin gidişinden bizzat Üniversite men
supları müştekidir. (Bravo sesleri). Bunun bir 
delili olarak Ankara Üniversite Senatosunun 
3 Ekim 1950 tarihinde hocaların aktif politika 
ile meşgul olmamaları hakkında bir karar aldığı
nı zikredebilirim. Kararı aynen okuyorum: 

« Üniversite profesörlerinin siyasetle meşgul 
olmaları karşısında üniversite durumunun ay- I 
dınlatılmasi hususu zaruri görülmüş ve neticede 
üniversite eğretim üyelerinin siyasi teşekküller
de fiilî vazife almamalarına ve, Üniversiteler J 
Kanununun 3 neü maddesinin.. E bendi hükmü
nün cevaz vermediği siyasi yayınlarda bulun- , 
mamalarına ittifakla karar verildi >. ] 

Bu, Ankara Üniversitesi Senatosunun ittihaz 
etmiş olduğu bir karardır ki, biraz sonra arze- I 
deceğim gibi. Yüksek huzurunuza sevketmiş I 
olduğumuz kanun bunun aynıdır. Yani Senato 
kararı kanun haline getirilmektedir. 

FİRUZ KESİM (Samsun) — Kararı kanun 
yapacağız. 

MÎLLÎ EĞİTİM VEKİLİ RIFKI SALİM 
BURÇAK (Devamla) — Bizim memleketimizde 
profesörlerin, günlük politika hâdiseleri içerisin
de bireri partizan igîbi gayret sarfetmeleri, bizim 
Üniversiteler Kanununun ruh ve maksadına I 
külliyen münafidir arkadaşlar. Üniversiteler f 
Kanunu hazırlanmadan evvel Hükümet tarafın- | 
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dan îstaribul Üniversitesinden birer rapor isten
mişti. İstanbul Üniversitesi namına raporu Or
dinaryüs Profesör Sıddık Sami Onar hazırla
mıştır. İşaret etmek isterim ki, Üniversite na
mına hazırlanmış rapordur. 

Sıddık Sami Onar bu raporunda, üzerinde 
durduğumuz hocaların günlük politika işleriy
le meşgul olmaları noktasi üzerinde şunları söy
lüyor. Diyor ki : « Üniversiteler sadece bu
günkü teknik ihtiyaçları karşılıyacak birer 
yüksek mektepten fafklı olarak yarını hazır
lamakla mükelleftirler. 

Memleketin, içinde ve dışındaki bütün ilmî 
hareketleri ve 'gelişmeleri takip ve tahlil etmek, 
bugünün müesseselerini tenkidederek yarını 
hazırlamak; memleketin yarınının müessese
lerinin çekirdeklerini meydana koyarak ilmî, 
fennî ve sosyal tekâmüle hizmet etmek üniver
sitelerin vazifesidir. Bugünü tahlil ve tenkid 
edemiyen, onun üstüne çrkamıyan ve sadece 
öîam öğretmekle iktifa eden, diğer tâbirle ya
ratıcılık kuvvetinden mahrum olan bir üniver
site, adı ne olursa olsun, yüksek 'bir teknik' 
mektepten başka bir şey değildir! Üniversiteler 
tahlil ve tenkid, araştırma müesseseleridirler. 
FakSt (buraya dikkat buyurmanızı rica ede
rim) bu tahlil ve tenkidin, doktrinler mukaye
sesinin, günlük ve demagojik politika olamıya-
cağı, onun çok üstünde kalacağı tabiîdir. İl
mî esaslara dayanmıyan tenkid veya muayyen 
bir rejimin propagandasını yapmak veyahut 
Şahıslarla uğraşmak üniversite mefhumiyie: te
lif edilemez. Bu, üniversitenin fikir hürriyeti 
değil, meslek ve mevkiinin suiistimali demektr.» 
(Bravo sesleri). Şimdi, Üniversite Kanununun 
o zamanki Hükümet tarafından hazırlanan ge
rekçesinden yine bu nokta üzerinde bâzı parça
lar okuyacağım : 

«Bir tip profesörünün bir iki saat dersten 
sonra bütün zamanlarını bir pratisiyen hekim 
gibi muayene yerinde geçirmesi, bir hukuk 
profesörünün de aynı surette birkaç saatlik 
dersten sonra mahkeme mahkeme dolaşarak 
pratisiyen avukatlar gibi uğraşması, bir eko
nomi profesörünün ticaret yapmayı veya tica
ret ve ekonomi kurumlarınm devamlı ve görev
li bir meımaıru! olması, biir yükselt nrü'hemdüs pro
fesörünün gelişigüzel bir yapının kontrol işini 
üstüne alması hiçbir zaman kabul edilemez. 
Bu düsüincede olanların ve böyle çalışanların 
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üniversite öğretim meslekinde yeri olamaz. Ge
rektikçe üniversitede bunlardan konferansçı 
veya okutman sıfatiyle faydalanılabilir. Fakat 
üniversite doçent, profesör ve ordinaryüs pro
fesörleri, ancak önemli konsültasyonlarda, ame
liyatlarda, Yargıtay, adalet divanları gibi 
yüksek mahkemelerde veya hakem olarak, bü
yük projelerde ve teknik işlerde gerekli incele
meler yaparak oylarını bildirirler.» 

Şimdi, bir yüksek mimarın lâalettayin bir 
binanın inşasını üzerine almasını tecviz etmi-
yen Üniversiteler Kanunu bir hukuk profesö
rünün demagojik ve günlük meseleler hakkın
da yazı yazmasını, daimî surette gayret sarf et
mesini evlâ bittarik tecviz edemez. Çünkü Üni
versiteler Kanununun ruhu buna mânidir. 

(Muhterem arkadaşlarım; şimdi de, huzuru
nuza getirmiş olduğumuz kanun tasarısının kı
saca karakteristik noktalarını belirteceğim., 

Evvelâ şunu ifade edeyim ki ; bu ihtiyacı 
bizzat üniversite hissetmiş ve üniversite sena
tosu tarafından bu hususta bir karar alınmıştır. 
Yüksek Meclisiniz bu kararı kanunlaştırmak 
mevkiindedir. Kanun tasarısının birinci karak
teristiği budur. Bu noktaya o derece Hüküme
tiniz itina göstermiştir ki hattâ üniversite se
natosu tarafından ittihaz edilen kararın keli
meleri aynen kanuna geçirilmiştir. Kelimeler
de dahi hassas ve titiz davrandık. Bu bakım
dan muhtariyetin zedelendiği yolundaki iddia
lar külliyen asılsızdır; katiyen varit değildir. 
Çünkü Hükümet bu kanun tasarısı ile kendi 
üzerine her hangi bir yetki almamaktadır. Fık
raya eklediğimiz fiil ve hareketlerde bulunan 
profesörler hakkında karar almak yetkisi doğ
rudan doğruya üniversite organlarının takdiri
ne bırakılmıştır. Hükümetin hiçbir yetki al
ması mevzuubahis olmayınca Hükümetin, .muh
tariyeti zedelediği yolundaki iddia külliyen 
esassızdır. (Soldan brazo sesleri),. 

'Tasarıda disiplin cezaları arasına ithal edi
len üç yeni hüküm vardır. Siyasi teşekküllerde 
fiilî vazife almak, üçüncü maddenin E bendi
nin cevaz vermediği siyasi yayınlarda veya be
yanlarda bulunmak yasak edilmiştir., 

Bu üç fiilden birincisi takdire bağlı değildir. 
Bir üniversite senatosu bu fiili tesbit ettiği an
da maddeyi tatbikle mükelleftir. Takdirî bir 
keyfiyet mevzuubahs olamaz. 

Diğer ikisinde, yayınlarda veya'beyanlarda 
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I bulunmak üniversitenin yetkileri arasındadır. 

Senatonun takdirine terkedilmiştir. Bunların 
bir suç teşkil edip etmediğini bizzat senato tak
dir edecektir. 

Hocaların ağızlarına kilit vurulduğu, günün 
memleket meseleleri üzerinde fikir ve mütalâa 
serdinden mahrum bırakıldıkları yolundaki 
iddialar da doğru olamaz. Bunlar o derece doğ
ru değildir ki, tasarıda bu hususu sarahatle 
ifade ettik. Gerekçede dedik ki, (Burada teba
rüz ettirilmesi gereken nokta üniversite öğre
tim üyelerinin, kanunun kendilerine tahmil et
tiği ve siyasi mahiyette de olsa tamamen objek
tif ve ilmî ölçülere giren tenkidi yazıların, mü
talâa ve beyanların yapılmaması değildir.) Bu 
itibarla gerekçeye dahi bunu aldıktan sonra ar
tık üniversite hocalarının ağızlarına kilit vu
rulduğu yolundaki iddialar külliyen asılsız ol
ması lâzımdır. 

Son söz olarak şunu ifade edeyim ki, bu ka
nunla üniversitelerimize maalesef girmeye baş
lamış olan bir huzursuzluğu bertaraf edeceksi
niz ve bu ilim müesseselerimizin asıl vazifeleri 
olan araştırma, ilim uğrunda çalışmalarını da
ha da kolaylaştıracaksınız. Bunun çok faideli ve 
hayırlı bir kanun olduğuna Hükümet inanmış 
ve bu kanaatle huzurunuza sevketmiş bulunmak
tadır. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) 

REİS — Murad Âli Ülgen. (Vazgeçti, sesle
ri.) 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, vaktinizi israf etmiyeceğim. Müsa
adenizle Bütçe Komisyonu zaptına geçmiş olan 
bir iki hâdiseye burada, Türk efkârı umumiye-

I sinin de bilmesi bakımından, hulasaten arzede-
ceğim. 

I Efendim, 1953 Muvazene! Umumiye Kanu
nunun Bütçe Komisyonunda müzakeresi sıra
sında bendeniz üniversitelerimizin durumları 
üzerinde, esaslı mevzular üzerinde durmuştum. 
Bilhassa üniversitenin senatoyu ilgilendiren ve 
bugün Huzuru Âlinize Hükümet tarafından ka
nun tasarısı olarak getirilen mevzu üzerinde, 
İstanbul ve Ankara Üniversiteleri rektörlerine 

I sual tevcih etmiştim. Almış olduğum cevaplar-
I da istanbul Üniversitesi Rektörü arkadaşımız; 
I siyasi mevzuda içtimai ilimlere ayrılan kısımda 
I doz bakımından ilmî mevzuların siyasete in-
I tikali hassas bir nokta teşkil ettiği için üzerin-
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de dikkatle durmaktayız. îki arkadaşımız gün
lük politikaya karıştıkları için, buna devam et
tikleri takdirde kendilerini derhal istifaya da
vet edeceğimizi ve haklarında kanunun 49 ncu 
maddesini tatbik edeceğimizi biIdirdiK ve onlar 
da derhal siyasetten çekildiler. 

Aynı suali • Ankara «.TI i versitesi Rektörü ar
kadaşıma tevcih ettim. Bendelerini tatmin edi
ci mahiyette cevap vermedikleri için, 1953 yılı 
Bütçesinin bölümlerinin müzakeresinden sonra, 
heyeti umumiyesi reye konmadan evvel tekrar 
bu mevzu üzerinde müzakere ve münakaşa açıl
masını Yüksek Heyetten rica ettim. Vaktinizi 
israf etmiyeceğim; zabıtları aynen okuyorum. 
Muhalefetin alelacele hazırlayıp getirdi diye 
yaptığı şikâyetlerin hakikata uymadığını, bu
nun üzerinde evvelce durulduğunu, bu zabıt
lar dolayısiyle hatırlatmak isterim. Şimdi ay
nen okuyorum : 

«MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Devamla) — Anka
ra Üniversitesinin muhtelif bölümlerinde, bö
lümle alâkalı mevzularda fakülteler dekanların
dan bâzı hususlar hakkında malûmat rica ettim. 
Tatmin edici cevaplar aldım. Şimdi, bütün üni
versiteyi, senatoyu ilgilendiren bir mevzu hak
kında tenevvür etmek istiyorum. 

Malûmu âliniz, kanunu mahsus mucibince 
üniversitelerimiz muhtardırlar. Onlara geniş 
bir muhtariyet tanınmıştır. Bu muhtariyete en 
küçük bir müdahale hiç kimsenin aklından geç
mez. 

Fakat üzüntü ile görüyoruz ki, günlük politi
ka mevzuu ile iştigal eden bâzı üniversite men
subu vardır. Bunların yazılarını günlük gazete
lerde ibretle okuyoruz. Bir münasebtle, Sayın 
Rektörden; politika ile iştigal eden üniversite 
profesörü bulunup bulunmadığını sormuştum. 
Kendileri bulunmadığını beyan buyurdular. Bu 
beyanları îstanbul Üniversitesi için bugün kabul 
edilebilirse de Ankara Üniversitesi için vaziyet 
böyle değildir. Ulus gazetesinde bir üniversite 
profesörünün tamamen günlük politikaya ait ya
zıları neşrediliyor, tlim adamlarının olgunluğu 
ile bağdaşamıyacak bu yazılan yazanlar hakkında 
ne düşünülmüştür?. Haklarında ne gibi takibat 
yapılmıştır, siyasi bir partide faal bîr vazife der-
uhde etmiş bir profesör hakkında ne gibi bir 
muameleye tevessül edilmiştir?. Bu hareketler 
müsamaha ile mi karşılanacaktır?. Sayın Rek
törden bunu öğrenmek istiyorum.» 
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I Şimdi yine zabıttan Rektör namına verilen ce

vabı okuyorum : 
«Rektör adına Hukuk Fakültesi Dekanı 

Prof. Muvaffak Akbay — Efendim, bütçemizin 
heyeti umumiyesi mevzuubahis olurken bende
nize de bâzı sualler tevcih edildi. Bu suallere 
cevaplarımı arzettim, zannediyorum. Evvel
ce de belirttim ki; komisyonun kanaati ile se
natonun kanaatinde tam bir mutabakat mev
cuttur. Kendileriyle tetabuk halindeyiz. Üni
versiteyi temsil eden organ senatodur. Ben se
natonun kanaatini arzettim. Bendeniz hiçbir 
veçhile şahsiyata girmek arzusunda değilim. 
Ve gdrmem de doğru olmaz. Yüksek Heyeti
nizden beni bu hususta vareste bırakmalarını 
rica ederim. 

Arzettim; fiilen partilerde vazife almak ve 
polemik mahiyette münakaşalara yol açtırma
mak kararındayız. Üniversiteler Kanununun 
hilâfına bâzı hareketler oluyor mu, olmuyor 
mu? Olabilir, dedim. Ancak böyle bir salâhi
yete sahip olunması için birtakım kararların 
alınması gerekir. Bu itibarla şahısları mevzuu
bahis etmedim. Üniversitemizin kanaatini ar
zettim. 

Yalnız şu ciheti tebarüz ettirmeme müsaade
nizi rica edeyim. Günlük politika mevzuları 
üniversitemiz çatısı altında bir melce bulamıya-
caktır. Bu bakımdan sizi temin ederim.» 

'Retotörün ifadesüneı nıazaran semıatfo bu işte 
gayet samimî davrandığı halde, eldeki mev
zuatın noksanlığı, kifayetsizliği yüzünden bu 
hüküm yürüyememektedir. 

Hükümetin teklif etmiş olduğu kanun lâyi
hası kesbi kanuniyet ettiği takdirde senatonun 
hakiki kararları tamamiyle icra edilmiş olacak
tır. Bu itibarla bendeniz tasarının aynen kabul 
edilmesini Yüksek Heyetinizden rica ediyorum. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair tak
rir var. Fakat evvelâ komisyona ve ondan 
sonra da bir milletvekiline söz verdikten sonra 
kifayet takririni reyinize arzedeceğim. (Kâfi 
sesleri). (Son defa konuşan milletvekilidir ses
leri, komisyon konuşmak istemiyor sesleri). 

KOMİSYON REÎSÎ MUSTAFA REŞÎT TA-
RAKÇIOÖLU (Trabzon) — Siz de benim kadar 
komisyonda terlemiş olsaydınız, kolay kolay söz 
söylemek hakkından vazgeçmezdiniz. Mahaza 

I kısa konuşacağım. 
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Söz alıp konuşan arkadaşların beyanları ara

sında bâzı hakikata uymıyan cihetler gördüm, 
onları tashih etmek mecburiyetindeyim. 

Bir arkadaşım, komisyon o şekilde bir sü
ratle çalışmıştır ki, komisyonda mevcut olmı-
yan bir arkadaşı rapora koymak suretiyle yan
lış bir yola gitmiştir, buyurdular. 

Efendim bir Millî Eğitim Komisyonu olarak 
on bir kişi Cumartesi günü saat onda toplandık 
ye saat on dörde kadar mesaimizi devam ettirdik. 
Saat 16 da tekrar toplandık, saat on sekiz otuza 
kadar çalıştık. Ve mevzuu neticelendirdik, hizme
timiz de bu suretle bitmiş oldu. 

Mazbata yazıldı, esasen listede matbu isimler 
vardır, kaç âza varsa hepsinin ismi burada ya
zılıdır, olmıyanlar çizilir. Matbaya gittiği zaman 
üstündeki çizgi hafif olduğu için mürettip zat 
bunu farketmiyerek rapora adını koymuş. Bura
da kimsenin hiçbir sunutaksiri yoktur. 

Arkadaşlar, çalışmamız İçtüzüğün hü
kümlerine uygun olarak yapılmıştır, her 
kese söz verilmiştir, hattâ bir vekil arka
daşımızı bu hususta darılttık. O derece ki, söz al
mış iken müdahalede bulunulmuştur, iki madde
lik bir kanun için aşağı yukarı altı yedi saat ka
dar bir mesai sarf ettik. Binaenaleyh, fazla sürat 
gösterildi veyahut iş aceleye geldi sözlerine ma
hal yoktur. Bundan evvel ne şekilde, nasıl çalış-
mışsak bu işte de aynı şekilde çalışmışızdır. Ora
da bulunan arkadaşlarımız bu hakikati kabul et
mek mecburiyetindedirler. Kanunun ne sebeple 
sevkedildiğini arkadaşlarımız uzun uzadıya 
izah buyurdular. Ben not aldım, dikkat edi
yorum. Bütün arkadaşlar, bilhassa muhalefet sa
fından gelen sesler, «aman üniversitenin muhta
riyetine halel geldi, ağızlar bundan sonra haki-
katlan ifade edemiyecekler, ne yapacağız?.» Fer
yat bu... Fakat hâdise bu değil canım. Üniversi
tenin ne olduğunu bilenler, bilhassa Üniversite 
Kanununa az çok muttali olanlar anlarlar ki, 
yeni- getirilen hüküm esasen boş olan bir yeri 
doldurmak suretiyle üniversiteye hizmet etmiş
tir. Üniversitenin tasarrufu haricinde bir otorite 
kendisini şöyle veyahut böyle hareket etmesi için 
emir ve kumanda mevkiine getirmiş değildir. 
Üniversitenin vereceği cezalar, yapacağı işler 
bizzat üniversite tarafından yapılacaktır. Bunun 
feryadü figana sebep olan tarafı nerede?. 

Peki ama efendim, bırakalım herkes istediği 

7.1953 O : 2 
i gibi, içtimai nizamı bozacak tarzda yazı yazsın 

elbette onun karşısına ikinci bir üniversite ho
cası çıkar o da başka türlü yazar. Böyle tuhaf 
mütalâalara da rastgeldik. Yani hürriyet ve iç
timai nizamı bozmasına müsâade edelim başkası 
onu düzeltsin, yani bir nevi acemi berberi kendi 
kafamızda berberlik öğretmek gibi tuhaf bir mü
talâaya tesadüf edilmiştir. 

Arkadaşlarım, bu millet dünyada hocasına 
üstadına en büyük mevkii veren bir millettir. 
Türk milletinin padişahları kendi hareketleri için 
hocalarından emir ve kumanda alırlardı. Hattâ 
biz bugün dahi çocuğumuzu hocaya verdiğimiz 
zaman eti senin kemiği benim diye veririz. Bun
da hocaya bir itminan, bir bağlılık bir teslimiyet 
vardır. Bu kadar büyük bir samimiyet içinde 
arzı teslimiyet ettiğimiz hocaların içinden birisi 
çıkar da ilim yuvalan içinde fırtına koparırsa 
elbette onu önleyici tedbirleri almak Hükümete 
düşen bir vazifedir. Kaldı ki bunu Hükümet de 
yapmıyor, bizzat üniversitenin kendi salâhiyeti
ne veriyoruz. Bu kanunu kabul etmek isabetli 
olur. 

RE t S — Kenan Atananlar.. (Kâfi, kâfi ses
leri) . 

KENAN AKMANLAR (Çanakkale) — Vaz
geçtim. 

REİS — Kifayeti müzakere takrirlerini oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerelerin kifayetinin ve maddelere ge

çilmesinin reye vaz'mı arz ve Teklif ederim. 
Rize Mebusu 

Osman Kavrak 

Yüksek Riyasete 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin ki

fayetini arz ve teklif ederim. 
Denizli Mebusu 

Eyüb Şahin 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Kifa
yet takrirleri aleyhine söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
I SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, burada partiler kavga ettiler. Gürültü 
yaptılar.; Fakat biz müstakiller maalesef konu
şamadık. Şimdi sıra zannedersem bize geldi. 
Halbuki diğer taraftan kifayeti müzakere tak-

I riri verildi. Biz de sözden mahrum edildik. Biz 
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de kanaatimizi söylersek müstakillerin de ka
naati belirmiş olur. 

REÎS — Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler... Etmiyenler.. Müzakerenin kifayeti kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanunun ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır. İvedilikle görüşülmesini reyi âlinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesinin (d) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 46 ncı maddesinin (d) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

d) Üniversite öğretim meslekinden çıkarma: 
Üniversite öğretim meslekinde kalmasına yer 

bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir 
suç işliyenlerle, siyasi teşekküllerde fiilî vazife 
alanlar veya 3 ncü maddenin (e) bendin hükmü
nün cevaz vermediği siyasi yayınlarda veya be
yanlarda bulunanlar üniversite öğretim mesle
kinden çıkarılır. 

Bu gibilerin akademik unvanlarını taşıyıp 
taşıyamıyacakları üniversite senatolarmca ayrı
ca karar altına alınır. 

KASIM KÜFREVt (Ağrı) — Şahsım adına 
konuşuyorum arkadaşlar. 

Bu maddede iki suç tesbit edilmekte ve bun
lar cezaya bağlanmaktadır. 

Birincisi, üniversite öğretim meslekinde kal-
mıyacak derecede haysiyet ve şeref kırıcı suç 
işliyenlerin muhakemesi ile, sabit olduğu takdir
de ihraclan. 

İkincisi ise siyasi teşkilâtta fiilî vazife alan
larla gündelik politikaya söz veya yazı ile karış
tıklarından dolayı ihraç edilmek istenenler - hu
kuk nosyonunda sahip arkadaşlarıma hitap etti
ğim için neticenin şimdiden istihsal edildiğine 
kani bulunmaktayım - ayrı ayrı karakterler ar-
zeden muhtelif iki suç aynı ceza ile tecziye edil
mektedir. Fakat her iki suç dolayısiyle meslek
lerinden ihraç edilenler unvanlarının selbedil-
mesi gibi bir hükümle karşı karşıya kalmakta
dır. 

Teslim buyurulur ki, siyasi yazı asla şeref 
ve haysiyeti muhil telâkki edilemez. Şayet siyasi 
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I bir yazı şeref ve haysiyeti muhil bir eda taşır 

veya yazıya böyle bir eda sokulmuş ise şeref ve 
haysiyeti muhil suç yapması itibariyle ayrıca 
bir-ceza görür. Bu itibarla öğretim meslekinde 
bulunup da yalnız siyasi suç işledi diye ihraç 
edilenlerin unvanını selbetmek ihtiyarının sena
toya terkine asla taraftar değilim. Bu hüküm 
üniversiteye, senatoya verilmiştir. Fakat bunun 
karşısında bundan dolayı ihraç edilmiş bir profe
sörün unvanını nezetmeye ve bu selp ışığı altında 
dahi tutmayı gönlüm razı olmrvor. Bu itibarla 
Heyeti âliyenizden istirham ediyorum; haysiyet 
ve şeref rencide eden hareketinden dolayı ihraç 
edilenlerle diğerlerini bir tutmıyalım. Ancak bu 
şekil ek hüküm hukuk nosyonu ile kabili teliftir. 
Hükümetin noktai nazarı olmayıp bir arkadaşın 
takririnin, kabulü neticesinde buraya geçmiştir. 
Müdafaa ettiğim hususun da Hükümet tarafın
dan kabul edilmesini rica ediyorum. Bu hususta 
bir takrir takdim ediyorum, talidir Yüksek Heye
tinizindir. 

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

dim, bu mealde daha evvel bendeniz de Yüksek 
Riyasete bir takrir takdim etmiştim ve esbabı 
mucibesini hemen hemen muhterem arkadaşımız 
Kâzım Küfrevi bey de huzurunuzda izah ettiler. 

Maddenin tetkikında; üç hükmün ihtiva et
tiğini müşahede ederiz. Birincisi üniversite öğ
retim meslekinde kalmaya yer bırakmıyacak 
kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir suç işliyenler, 
ki 6unun üzerinde hepimiz müttefikiz. Böyle 
bir şahsın Üniversite Encümeninde yer alması 
hiçbir suretle tecviz edilemez. 

İkincisi : Siyasi teşekküllerde fiilî vazife 
alanlar. Bu da muhterem arkadaşlarım, esasen 
Muvazenei Umumiyeden maaş alan kimselerin 
memur addedilmesi lâzımgeldiğine göre ve Ma
arif Vekâleti de bu kanaatte bulunduğuna göre, 
bu gibilerin zaten Memurin Kanunu muvacehe
sinde memuriyetten uzaklaştırılmaları lâzımgel-
mektedir. 

Üçüncü nokta; biraz evvel yine arkadaşımı
zın temas ettiği ve saatlerden beri muhterem 
Meclisin münakaşasını yaptığı (e) bendinin tef
siri veya (e) bendine riayet edilmemesi halle
rinde profesörlerin durumudur. İşte bendeniz de 
bu noktaya temas etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bir doktorun malze-
I mesi hastadır, bir mühendisin malzemesi kâğıdı, 
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kalemi ve inşaat malzemesidir. Bir içtimaiyatçı- I 
nm malzemesi de cemiyettir ve aktüel kanun
lardır. İktisatçının malzemesi de iktisadi du
rum ve mevcut mevzuattır. 

Bira zevvel teferrüatiyle huzurunuzda arze-
dilen (e) bendi muvacehesinde bir profesör ken
disine tahmil edilen bir vazifesi de bilgilerden 
vülgarize suretiyle halkı, efkârı umumiyeyi is
tifade ettirmelidir. 

Bir an için bir profesörün bu hududu aştı
ğını farz ve kabul edecek olursa ve Senatoca bu 
hududu aştığı neticesine varılırsa kendisinin 
vazifesine son verilme gibi bir duruma düşüle
cektir. Acaba seneler ve seneler boyunca çalı
şarak elde ettiği o akademik unvanları terket-
me hakkını niçin bu senetoya bahşedelim. O 
Akademik unvan ki kendisine tevcih edilirken 
ancak liyakatinden dolayı tevcih edilmiştir. O 
şahıs bugün Üniversiteden ayrılmış ve bir par- I 
tiye gjrmek veya parti safında bulunmak sure
tiyle günün birinde kendi noktai nazarını mü- I 
dafaa etmek suretiyle ve kendi nokîtai nazarını I 
müdafaa edenler ekseriyeti teşkil etmesi I 
suretiyle hdr gün memleketin kahir ekse- I 
riyetini temsil edebilir. Bu suretle I 

memleketin mukadderatına vazıülyed ol
mak durumuna düşebilir. Sonra yine bir mi- I 
sal daha arzedeyim : Bizde valilik tamamen I 
siyasi bir meslektir ve vali de elbette ki siya- I 
si bir şahsiyettir. Mebusluk da yine siyase
tin ta kendisidir. Bu iki sıfatı kendisinde I 
meczetmiş bulunmasına rağmen işte Profesör I 
Köprülü siyasetin mihrakını teşkil etmektedir. I 
Bu zattan, siyasetle uğraşıyor diye unvanını, 
profesör unvanının bu şahıslardan nezdedilme- I 
sine gönül razi olmaz. Bendeniz de vermiş ol- I 
duğumuz takririn kabul edilmesini rica ederim. I 

Esasen Hükümet, teklifinde meevcut bulun- I 
mıyan ceza fıkrasının ancak şeref ve haysiyeti 
kırıcı hareketlerde bulunanlara tahsis edilerek I 
diğerlerinden nezedilmesini teklif ediyorum ve 
kabulünü rica edrim. I 

KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA REŞÎT 
TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — Efndim, Remzi 
Bucak arkadaşımız Memurin Kanununda şeref 
ve haysiyeti ihlâl edenler hakkında hüküm bu
lunduğu için ayrıca burada hüküm vaz'ma lü- I 
zum yoktur, kanaatindedirler. | 
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REMZÎ BUCAK (Diyarbakır) — öyle de

ğil. 
REİS — Müsaade edin, gelir, izah edersiniz. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De

vamla) — Memurin kanununda vakıa böyle bir 
hüküm vardır ama, Üniversite Kanununun 50 
nci maddesindeki (Üniversite öğretim mesleki 
üyeleri bu kanunda yazılı sebep ve hükümler 
dışında görevlerinden çıkarılamazlar ve akade
mik unvanlarından mahrum edilemezler. Başka 
bir işe geçme veya çekilme ve yahut işten çekil
miş sayılma yoliyle öğretim görevinden ayrılan
lar akademik unvanlarını taşırlar.» 

Ş'imdi bu hüküm karşısında, haysiyet ve şere
fini kıranlar ve bu şekilde öğretim üyeliği sa
fında bulunmak imkânı bırakmıyanlar için ay
rıca bir hüküm koymak mecburiyeti vardır. 

Üçüncü maddenin E fıkrasına gelince; arka
daşlar, akademik unvanlarının alınıp alınmama
sı takdiri esasen Üniversiteye bırakılmıştır. Bir 
insan Üniversite camiasından ayrıldığı takdirde 
dahi profesörlük unvanını muhafaza edebilir. 
Fakat o şekilde bir suçun faili olur ki, artık o 
unvanı taşımaya imkân vermez. Avukatların 
ellerinden bu şekilde diplomaları alınır ve dok
torların da diplomaları alınmaktadır. Binaen
aleyh, böyle bir fıkrayı zaten biz yeniden getir
medik, kanunda mevcut olan bir hükmü ipka 
ettik. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Osman Kavrakoğlu. 
OSMAN KAVRAKOĞLU (Rize) — Muhte

rem arkadaşlar, münakaşa mevzuu olan madde
nin son fıkrası üniversite Kanununda halen 
mevcuttur. 46 nci maddenin yeni bir şekle so
kulması sırasında bu fıkra her nasılsa unutul
muştur. Halbuki bu fıkranın maddede yer alma
sı zaruridir. Bu zaruret yüzünden komisyonda 
teklifte bulundum, Hükümet dahi bu teklife 
iştirak etti. 

Arkadaşların üzerinde durdukları noktada 
endişeyi mucip bir hal varit değildir. Üniversite 
Kanununun 50 nci maddesi dahi bir profesörün 
Üniversiteden ihraç ve akademik unvandan mah
rum edilebileceği mevzuunu sarahaten 'ifade ey
lemektedir. 

46 nci maddenin D bendi evvelce yalnız şeref 
ve havsivet kırıcı suçlarla mahkûmiyeti profe
sörlükten ihraç için zaruri bir şart kabul etmiş
ti. Ş'imdi bu şartlara ilâve yaptığımıza göre, 



B : 113 21.7.1Ö53 0 : 2 
akademik unvanın ipka veya iptalini de bu şart
lara sâri kabul etmekte hata olamaz. 

Arkadaşlar diyorlar ki, siyasi sebeplerden 
Üniversiteden ihraç olunanların akademik un
vanları uhdelerinde kalsın.. Biz diyoruz M, kal
masın.. Fakat bu cihet Senatonun takdiri ile ka
rara bağlansın. 

Her siyasi sebep günlük politika 'ile uğraş
mak veya zararsız demagoji yapmak şeklinde 
mütalâa edilemez. Siyasî fiillerin vahamet dere
cesini şimdiden kestirmeye imkân yoktur. Siyasi 
bir suç vatana ihanete kadar gider. Millî birliği 
bozacak faaliyette bulunan bir cemiyete girmek, 
memleketin varlığını tehlikeye sokan faaliyetle
re dâhil olmak zararlı hareketlerdir. Bu hareket
ler yüzünden üniversiteden çıkarılacak bir şah
sın üniversiteye yapacağı hücumlarda, mallî bir
liği bozacak makalelerde profesör imzasını at
masına cevaz verilemez. Biz bu ciheti takdir et
mek yetkisini yine senatoya vermeyi muvafık 
bulduk. Hükümet de esasen mevcut olan bu 
hükmün değiştirilmesini düsünmediğnden tasarı 
bu şekilde huzurunuza geldi. Bu fıkra ile siyasi 
faaliyette bulunduğundan ihraç olunacak her 
hangi bir profesörün akademik unvanı mutlaka 
elinden alınacak değildir. Senato siyasi faaliye
tin vahametini takdir edecektir. Senato eğer 
'bu fiili şeref ve haysiyet kırıcı bir suçla mah
kûmiyetten daha ağır görürse kararını buna 
göre verecektir. 

Siyasi fiilleri yalnız politik ve demagojik ka-1 

nallarda cereyan edecektir diye f arzetmek doğru 
olmaz. Daha ileri ve tehlikeli haller olabilir. Bü
tün bunları takdir etmek lâzımdır, işte bu takdir 
hakkını kullanacak olan Senatodur. Bu hakkı 
senatodan almak ileride birtakım zararlar doğu
rabilir. Bu yüzden bendeniz fıkranın aynen ka
bulünü rica ederim. 

REÎS — Hâmid Şevket înce. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Efen

dim; sayın ve aziz arkadaşım Küfrevi'nin müta
lâasına iştirak etmiyeceğim. Çünkü ben bir 
avukatım, siz de bir doktorsunuz, öteki bir mi
mar veya mühendistir. Hulâsa bir sanatı mah
susa sahibiyiz ve her birimiz, bir kanunu mah
susla vecaip altına girmiş ve unvanlar almış in
sanlarız. Meselâ beni Haysiyet Divanı tardetse 
ben bundan sonra artık (Avukat Hâmid Şevket 
înce) diye imza atabilir miyim. Atamam. Bir 
doktor da keza böyledr. Siyasi ve adlî suçlarda, 

malûmu âliniz bir kaide vardır, ve ve ve, veya ve
ya veya, yahut yahut yahut diye o suçlar fıkralara 
ayrıldıktan sonra topu bir hükmü cezaîye bağ* 
lanır. Bu mütaaddit suçların aralarında, veri
lecek ceza yönünden teadül, tenazur var demek
tir. Çünkü her birisinin ifade ettiği netioei ceza
iye aynıdır. Bu itibarla haysiyetşiken bir mua
mele yapan bir profesör için Küfrevi profesö
rün unvanı kaldırılsın lâkin diğer her hangi bir 
suçtan dolayı o hak elinden alınmasın diyor. 

Arkadaşlar, haysiyetşiken hareket, haysiyeti 
kırılanın ve kıranın vaziyetini tâyin eder. O fe
na hareket memlekete, âmmeye büyük zarar ika 
etmiş olmaz. Haysiyetşiken bir muamele niha
yet muhiti içtimaide o muameleye mütecasir 
olanın ahlâki durumunu belirtir. Ama âmmeye 
zarar iras etmiş sayılmazj Bence siyasi yazıların 
zararı daha büyük ve daha tehlikelidir. Binaen
aleyh diğer kanunlardaki tenazuru da nazarı 
dikkate alarak her hangi bir avukat, bir mimar 
veya bir doktorun ve şimdi aklıma gelmiyen ve 
kanunda vaziyetleri tâyin edilmiş olan san
atkârların ve serbest meslek erbabının mâruz 
kaldıkları âkibete elbetteki mâruz kalınmalıdır. 
Niye profesörleri istisna edeceğiz? Maddede ya
zıldığı gibi bu cihet ayrıca bir karara bağlana
caktır. Düşünülsün, siyasi makale yazmak sure
tiyle memlekete ne dereceye kadar mânevi veya 
maddi zarar ika etmiştir, vahim midir, vahamet 
derecesi kendi meslekinin elinden alınmasına, 
unvanının istirdat edilmesine sebep olacak mı
dır? Bunun takdiri senatoya veriliyor, yani mes
lektaşlarına veriliyor. Hattâ tetkik eden heyet, 
tard kararı alan heyet bizim avukatların haysi
yet divanında olduğu gibi, onun unvanını da 
almalıdır. Zaten Ceza Kanununun 20 nci made-
desinde de bu salâhiyet hâkime verilmiştir. O 
halde senatoya vermekten neye çekinelim Fık
ranın aynen kabulünü ben de rica ederim. 

HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — Muhte
rem arkadaşlar, üniversitenin muhtariyeti üze
rinde Heyeti Âliyenizin ne derece hassasiyetle 
durduğuna hepimiz şahidiz ve hepimiz de ay
nı hassasiyeti taşımaktayız. 

Şimdi bu maddede bilhassa E fıkrasına ilâ
ve edilen kısmı ihraç meselesine aittir. Bu ih
raç maddesinde şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar 
için ihraç kararı verildiği ve bu ihraç kararı 
mütaakıben de akademik unvanın muhafaza 
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veya ref 'i cihetine gidileceği yine senatonun ta
mamen takdirine bırakılmıştır. 

Arkadaşlar, ihraç, suçun asli cezası olduğu
na göre ve akademik unvanın muhafazası veya 
ademimuhaf azası ise fer'î ceza mahiyetinde 
olduğuna nazaran, şeref ve haysiyeti kırıcı bir 
suç için aynı fıkrada bu ceza tatbik edildiği ve 
üniversitenin tamamen senatonun takdirine bı
rakıldığı halde, sonradan ilâve ettiğimiz kısım 
için üniversitenin bu takdir hakkını kaldırma
ya ben mahal görmiyorum. Bu takdir hakkını 
ortadan kaldırmak "demek, yani siyasi teşek
küllerde fiilî vazife alanlar ve siyasi yayınlar
da ve beyanlarda bulunanlar için üniversite 
senatosuna ihraç hakkı verdiğimiz halde, yal
nız akademik unvanın muhafazası veyahut 
ref'i hususundaki hakkını onlardan almış olu
yoruz ki, bu hal üniversite muhtariyetini ze-
deliyecek bir keyfiyet olduğunu arzetmekle ik
tifa ediyorum. 

REÎS — Eemzi Bucak. 
M. REMZÎ BUCAK (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlarım, evvelâ muhterem meslek
taşım Hâmid Şevket Beyefendiye arzı cevap 
edeyim. 

Avukat, avukatlık sanatını mûtat bir meslek 
olarak yapan insanlara verilen bir sıfattır. Bir 
hukuk mezununa avukatlık payesi verilmemiştir. 
Bir hâkime avukatlık payesi verilmemiştir. 
Ancak muayyen kariyer olarak kendisine onu 
sanat ittihaz etmiş, onu mûtat bir meslek olarak 
şerefli bir vazife halinde ona devam eden insan
lara, muayyen imtihan derecesi veyahut ehli
yet verdikten sonra verilen bir titr, bir un
vandır. Bir de bu unvan meslekte devam eder 
se kullanılabilir. Bir avukat bir an için mesleki
ni terkeder ve ticaret yapmaya başlarsa avu
katlık sıfatını kullanamaz. Elbette kullanmaz, 
çünkü o meslekten ayrılmıştır. Halbuki akademik 
unvan böyle değildir. Bir doktor; hukuk dok
torasını vermiştir, o, ölünceye kadar doktor
dur, hukuk doktoru olarak tanınır. Bir tabip 
doktor doktorasını vermiştir, bu tabip doktor 
ölünceye kadar doktordur, ahval ve şerait ne 
olursa olsun o unvanı muhafaza edecektir. Bu
nu böylece bilmek lâzımdır. Binaenaleyh pro
fesörlük de yalnız üniversiteyi bitirmiş bir kim
seye verilen bir unvan değildir. Kariyer aka
demiyi takip etmiş, muayyen tezler yazmış, 
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oıra kabul ettirmiş ve onu da müktesep bir hak 
olarak almıştır, bu bir sıfattır. Meslekten ay
rılsa dahi o sıfat kendisinde baki kalacaktır. 
Biz şahsan buna kaaniiz. 

Osman Kavrak arkadaşımızın temas etti
ği '50 nci maddeye gelince; filhakika 50 nci 
madde 4936 sayılı kanunda mevcuttur. Ama 
hemen ilâve edeyim ki, 50- nci maddenin mev
cudiyeti yanında bugün kabul buyurduğunuz, 
siyasetle uğraşma veyahut ıgünlük politika -işle
rine polemik olarak karışmaktan mütevellit 
senatonun ihraç keyfiyeti cezai bir müeyyide 
olarak bu kanunda, yani 4936 sayılı Kanunun 
50 nci maddesi yoktur. Bu madde aynen (şöyle
dir : 

«Üniversite öğretim mesleki üyeleri bu ka
nunda yazılı sebep ve hükümler dışında, görev
lerinden çıkarılamazlar.» Ancak ve ancak 46 
nci maddedeki çıkartma halleri, üniversite öğ
retim meslekinde kalmasına mahal bırakmıya-
cak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir suç işle
miş olmasıdır. Parantez içerisine alınmış kayda 
göre, bu gibilerin akademik unvanları taşıyıp 
taşıyamıyacakları senato tarafından ayrıca 
karar altına alınır. Bu gibi ağır şartlar altın
da bulunan şahsa karşı bile, re'sen harekete ge
çilmemiş ve ancak bunun takdirini senatoya 
terketmiştir. Kaldı ki siyasi bir makale yaz
mak, siyasi tenkidlere karışmrş olmaktan müte
vellit suç işliyenler hakkında bu ağır cezayı 
tatbik ettirmek yoluna gitmek, hiçbir suretle 
muvafıkı madelet olamaz. Suç telâkki edilmek 
istenen aksi tezin -günün birinde ekseriyet bu
labileceği ve iktidara gelebileceği muhtemeldir. 

Siyasi kanaat dediğimiz şey hepimizde mut
lak olarak kışlavi bir görüş değildir. Sizin bu
rada bu ışekilde gördüğünüzü, bir başkası 
başka şekilde gördüğü içindir ki memlekette 
partiler doğmaktadır, muhtelif görüşler teza
hür etmektedir. Bu itibarla su veya bu parti
nin noktai nazarına Uymamıştır diye, o profe
sörün unvanının alınması asla mevzuubahis ol
mamak lâzımgelir kanaati'ndeyiz. Binaenaleyh, 
verdiğimiz önergenin müdafaası maksadiyle 
tekrar arzediyoruz, bu cezai müeyyideyi, mün
hasıran 46 nci maddede ifadesini bulan ve bu
gün tasvibinize iktiran etmiş bulunan madde
nin baş tarafını işgal eden suça hasrü kasrede-
lim, bu suretle, çok daha isabetli hareket etmiş 
oluruz. 

— 972 — 
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REİS — Başvekil, buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan-

bul) — Filhakika bu fıkra Hükümet tarafından 
sevkedilmiş bir fıkra değildir. Encümence ilâ
ve edilmiş bir fıkradır. Fakat fıkra üzerinde 
müzakereler cereyan ederken bdr, iki noktanın 
yanlış anlaşılmaması için söz almak mecburiye
tini duymuş bulunuyorum. 

(Bu fıkrada profesörlük unvanının alınması 
senatonun takdirinle bırakılmış bulunuyor. Yani 
senato, bir profesörün siyaselte kairıştığı için, üni
versite camiası dışına çıkarılmasına lüzum gör
düğü takdirde, fiil ve hareketin derecesine gö
re profesörlük unvanını nezetme hakkına sahip 
kılmıyor. 

Şimdi, profesörlük unvanının verilmesinde 
üniversite senatosunun salahiyetli olduğu aşi
kâr. Tâyin olunan fiil ve hareketler münasebe
tiyle, ündversite camiası dışına çıkarılması hu
susunda da yine senatoya hak ve salâhiyet ta
nındığı meydanda. Hal böyle iken, Üniversite 
Kanununun ruhuna, muhteremiyetine, vicdani 
kanaatlerine, dokunulmazlığına göre hareket 
edeceği cümlece kabul Duyurulacak olan sena
toya, hini hacette böyle, bir salâhiyetin kulla
nılmasını vermek büyük bir mahzur teşkdl et
mez kanaatindeyim. 

Bir profesör aşırı fiil ve hareketlerinden do
layı üniversite camiası dışına çıkarıldığı tak
dirde durmıyaeak, sabah, akşam senatoyu ve 
üniversiteyi baskı altında bulunduracak, onun 
muhtariyetine ve şahsiyeti mânevdyesinin ken
disini kolayca müdafaa edemiyeceği hususiye
tine dayanarak üniversiteyi mütemadiyen tah
kir ve tezyif edecek olursa, tahkirin cezası 
vardır, fakat tahkirde bulunmadan dahi muh
tar ve şayanı hürmet bir müesseseyi günlük po
litikanın mevzuu yapmak suretiyle onu küçük 
düşürmek mümkündür. Bu vaziyette, senato
nun böyle bir salâhiyeti elinde bulundurması, 
hu suretle nabeca hareket etmek istiyenler için 
bir zabıta teşkil eder kanaatindeyim. 

Remzi Bucak arkadaşımız buradaki ifadele
rinde, siyasi kanaatlerinden dolayı bir üniver
site profesörü üniversdte camiası dışına çıkarıl
ması ile alâkalı bir şekilde, siyasi kanaatlerin 
hiçbir zaman müspetlik ve katiyet ifade etme
diğini söyliyerek, bugün böyle düşünenlerin ik
tidarda olmasına mukabil yarın başkalarının ik
tidara geleceğini bunun, delili olarak ifade et-
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I tiler. Şunu arzedeyim ki, her hangi bir pro

fesör üniversite camiası dışında siyasi kanaat
leri dolayısiyle çıkarılmamaktadır. Bunu sa
bahtan berd cereyan eden müzakereler açık ola
rak ortaya komyuştur. Mâruzâtım bundan iba
rettir. Hükümet de buna iştirak etmiştir. Ka
nun tasarısını ilk sevkettiği zaman bu hususu 
görmemiş ve böyle bir müeyyideye lüzum his
setmemiştir. Fakat encümende ikaz edildiği 
zaman, hakikaten bunun lüzumuna kaani ola
rak, encümende kabul edilen bu teklife Hükü
met de iltihak etmiştir. 

REİS — Efendim, kifayeti müzakere takri
rini reye koymadan evvel sırada bulunan bir ar
kadaşa söz veriyorum. 

Kasım Küfrevi. 
KASIM KÜFREVİ (Ağrı) — Aziz arkadaş

larım;. Sayın Başbakan ve ona takaddüm eden 
arkadaşlarımız senatonun eline bir hak verildi
ğinden bahsettiler. Ve senatoya bir cezai mü
eyyide terkedildiğini ifade ettiler. Peşin ola
rak şunu arzedeyim ki ; evvelce konuşan arka
daşımızın noktai nazarları hukuk nosyonu mu
vacehesinde asla kıymet kazanan bir noktai na-
rar değildir. Çünkü arkadaşımız* komisyonda 
da konuşurken bir taraftan benim noktai naza
rıma asla mutabık olmıyan bir takrir verdikle
ri halde, diğer taraftan benim noktai nazarıma 
tamamen iltihak ederek, bundan dolayı bir tak
rir verdiler. Ve verdikleri takrirle de benim 
noktai nazarım arasında asla münafat olmadığı
nı ifade buyurdular. Halbuki, eski Üniversite 
Kanununun anaddei mahsusunda, haysiyet ve 
şeref kırıcı suç işlemiş olan profesörlerin veya 
öğretim mensuplarının ihraç edilmeleri netice
sinde senato isterse unvanlarını da nezedebilir 
ifadesi bulunmaktaydı. Bu arkadaşımızın tak
riri maddede o şekilde yer almış bulunmakta
dır ki, ihraç hükmü ile mahkûm olan her ferdin 
unvanını nezetmek ihtiyarını senatoya tanımış 
bulunuyor. Yani senato isterse bir taraftan 
haysiyet ve şeref kırıcı suç dolayısiyle ihraç 
ettiği insanın unvanını alabileceği gibi diğer 
taraftan yazdığı siyasi yazısı dolayısiyle ihraç 
edilen profesörün elinden unvanını isterse nez-
ediyor. Mahiyet itibariyle tamamen ayrı ayrı 
suçlardır. Şeref ve haysiyet kırıcı bir suçla .... 
Muhterem Hâmid Şevket arkadaşımızın haiz ol-

I duğu şimdiki unvanını temadi ettirmesini te-
j menni ederim. Muhterem arkadaşım bana diye-
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bilirler mi ki, siyasi yazı, şeref ve haysiyeti mu- I 
hil bir suçtur. Siyasi yazı da şeref ve haysiye
ti muhil bir taraf vaki olmuş ise o takdirde ce
zayı şeref ve haysiyeti muhil suç mahiyetine ir
ca etmek kabildir. Yoksa muhtelif karakterde 
mahiyetler arzettiklerinde asla şüphe olmıyan 
suçların bir müeyyidede toplanması dolayısiyle 
unvanın nez'ine doğru gitmek, asla hukuk nos-
yoniyle kabili telif olamaz. 

Akademik unvan, avukatlık unvanı gibi 
değildir. Avukatlık unvanı ve sair meslekle
rin unvanı birtakım iktisap ifade eden un
vanlardır. Profesörlük ve akademik unvanj ilim 
âleminde müstesna bir nazariyenin ispatı netice
sinde elde edilen bir unvandır. Bir kâşifin 
elinden keşif beratını alabilirsiniz, fakat asla 
o kâşifin ilmini alamazsınız. Akademik unvan
ları bu bakımdan tâyin etmek lâzımdır. Bir 
doktor doktorasını vermiştir, birtakım mükte-
sebatı neticesinde elde ettiği diplomasını ala
bilirsiniz, fakat onun ilmini alamazsınız. Siz 
bu hükümle bu unvanı nezediyorsunuz. O pro
fesör, mekteplerde dirsek çürüterek ilim âle
mine ayrı bir şahsiyet olarak intikal etmiştir. 
Bu unvanının, nezedilmesi gibi bir vaziyetten 
muztarip olmaktadır. 

OSMAN KAVRAKO&LU (Rize) — Öyle in
sanları ihraç etmek lâzım. 

KASIM KÜFREVÎ (Devamla) — îhraç et
mek hususunda bu kadar tehalük göstermeye 
lüzum yoktur. Üniversitenin senatosu icabını 
yapmakta tegafül etmez. (Su içerken; soldan 
çok susamış sesleri). Kavrakoğlu arkadaşımızın 
itirazları insana ancak su içirtebiliyor. Şimdi 
haysiyet ve şerefi muhil bir suç dolayısiyle un
vanı nezedilenle siyasi yazılarından dolayı un
vanı nezedilmiş bir profesörü mukayese edeyim. 

Üniversiteler, beynelmilel ilim otoritesini 
haiz müesseselerdir. Bir üniversitenin kürsüsü
nü liyakatle işgal eden bir profesör başka bir 
üniversiteye intikal edebilir. Ve yine ilmin o 

* I 
sahasında otorite telâkki edilen bir profesörün 
bir üniversiteden diğer üniversiteye gitmesi, 
intikal etmesi kabul edilmiştir. Nitekim Al
manya'da siyasi yazılan dolayısiyle mevcut 
doktorinlere aykırı mütalâalar serdetmesi do-
lâyisiyle fakültelerinden çıkarılan profesörleri 
biz pekâlâ üniversitelerimizde istihdam etmi
şizdir. 

Eğer bir profesör bir siyasi yazısı dolayi- j 
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siyle, pekâlâ nedamet edebilir. Bir kere daha 
siyasi hayatta görünmemek suretiyle kendisini 
ilme vermesi muhtemeldir, böyle bir insanın 
unvanı alındığı takdirde hiçbir üniversiteye 
gidemez. Şimdi şeref ve haysiyeti kırıcı halle
rinden dolayı unvanı nezedildiği takdirde hiç
bir üniversiteye gidemiyen bir insanla yalnız 
siyasi yazısı dolayısiyle üniversiteden ihraç 
edilen insanı bir tutuyorsunuz. Hangi hukuk 
anlayışı bunu âmirdir? Bunu üniversitelerimi
zin ihtiyarına terkedelim, eğer Üniversite ister
se nezeder, istemezse etmez. Binaenaleyh, tehaşi 
etmeye lüzum yoktur, noktai nazarı bence as
la varit değildir. Çünki bu noktai nazar asla 
hukuk anlayışına uygun bir noktai nazar degil-
dh. 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri vardır. 
okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Hâdise tavazzuh etmiştir. Müzakerenin ki

fayeti ile maddenin oya vaz'ını rica ederim. 
Denizli Mebusu 

Baha Akşit 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Komis
yonun sarf etmiş olduğu fikri Hükümetin benim
sediğini Başbakan bu kürsüden ifade ettiler. 
Onların serdettikleri mütalâalar muvacehesin
de Hükümetten sualler sormamıza imkân veril
mek üzere kifayeti müzakere takririnin red
dini rica eiyorum. 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni reyi 
âlinize arzeiyorum. Kabul edenler... Etmiyenle... 
Takrir kabul edilmiştir. 

Şimdi madde ile ilgili diğer takrirler var, 
onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Akademik unvanların taşınıp taşmmamasının 

takdirinin «Üniversite öğretim meslekinde kalma
sına yer bırakmıyacak kadar şerefi ve haysiyet 
kırıcı bir suç işliyenlere» hasrü tahsis edilmesini 
Jjjeklif ediyorum. 

Diyarbakır Mebusu 
İ Remzi Bucak 

Yüksek Reisliğe 
1 nci maddenin (d) fıkrasının sonunda yalnız 

komisyon raporunda bulunan ve unvan selbini 
derpiş eden bir hüküm mevcuttur. Bu hükmün 
yalnız şeref ve haysiyet kırıcı suç işlemek sure-
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tiyle meslekten çıkarılanlara hasredilmesîni arz 
ve teklif ederim. 

Ağrı 
Kasım Küfrevi 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Madde 1. — 4936 sayılı • Üniversiteler Ka

nununun 46 ncı maddesine aşağıdaki (e) fıkrası 
ilâve edilmiştir. 

e) Vazifeye son verme - Siyasi teşekküllerde 
fiilî vazife alanlar veya 3 neü maddenin (e) 
bendi hükmünün cevaz vermediği siyasi yayın
larda bulunanların vazifelerine nihayet verilir. 

Seyhan Mebusu Bursa Mebusu 
Reşad Güçlü Necdet Yılmaz 

Yüksek Başkanlığa 
46 ncı maddedeki tadilin aşağıdaki şekilde ka

bulünü rica ederim. 

Necip Bilge 

b) Kusur bildirme : Görevi yahut meslek 
vekar ve haysiyetini ilgilendiren hallerden veya 
üçüncü maddenin (e) bendi hükmünün cevaz ver
mediği siyasi yayınlardan veya beyanlardan dola
yı kusurlu saymaktır. 

d) Üniversite öğretim meslekinden çıkarma: 
Üniversite öğretim meslekinde kalmasına yer bı-
rakmıyaeak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir suç 
işliyenlerle siyasi teşekküllerde fiilî vazife alanlar 
ve (b) bendindeki siyasi yayın, veya beyanlardan 
dolayı evvelce kusur bildirme cezasına uğramış 
bulunanlar üniversite öğretim meslekinden çıka
rılırlar. 

REİS — Aykırılık derecelerine göre takrir
ler reyinize arzedilecektir. En aykırısı Reşad 
Güçlü'nün teklifidir. 

(Reşad Güçlü ve arkadaşının takriri tekrar 
okundu). 

REÎS — Bu takrir, «E» fıkrasındaki hususatı 
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tayyeder mahiyettedir. Evvelâ bunu reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Tak
rir reddedilmiştir. 

(Necip Bilge'nin takriri tekrar okundu.) 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — Komisyon ne dü

şünüyor?. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — îştirak etmiyoruz. 

REÎS — Necip Bilge'nin takririni reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler.. \Etmiyen-
ler.. .Reddedilmiştir. 

Şimdi, diğer iki takrir var, aynı mahiyette
dir. Evvelâ Kasım Küf revi'nin takririni tekrar 
okutuyoruz. 

(Ağrı Mebusu Kasım Küfrevi'nin takriri tek
rar okundu) 

REÎS — Remzi Bey iştirak ediyor musunuz? 
M. REMZÎ BUCAK (Diyarbakır) — Aynı 

mahiyettedir. 
REÎS — Bu iki takriri reyi âlinize arzediyo

rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Takrir redde-
dilmitir. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun beşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
•Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Vaktin geçmesi (dolayısiyle yarın, 21. VII . 
1953 Çarşamba günü saat 10 da toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 
Sanat Enstitüsü mezunlarının yedek subaylık 

hakkını tanıyan Kanun münasebetiyle şükranla
rımı ifade eden Tire Sanat Enstitüsü Okul Aile 
Birliği Başkanı Yusuf Sus'un telgrafı 

DÜZELTİŞLER 
295 sayılı basmayazının 3 neü sayfasındaki imza yerinde (Çankırı K. Arar) kelimelerinin altın* 

«muhalifim söz hakkım mahfuzdur» ibaresi eklenecektir. -

file:///Etmiyen-
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Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki Kanuna! verilen reylerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Aaa sayısı 487 

Bey verenler 261 
Kabul edenler : 259 

Reddedenler : 
Çekinserler : 2 

Reye katılmıyanlar : 208 
Açık mebusluklar : 18 

[Kabul edenler] 
I Talât Oran [ 

Yümnü Üresin 
BİNGÖL 

Feridun Fikri Düşünsel 
BİTLİS 

Salâhattin İnan 
BOLU 

Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Kamu Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât Iltekin 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BURSA 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

I GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
I Selim Seven 
I HATAY 
I Abdullah Çilli 

Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
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Bedri Nedim Göknil 
Salih Puad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Cemal Tunca' 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Rif at Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 

Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
îsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Baser 

Cemal Hünal 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Eetr 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU. 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 

•Rlyıg 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
M'ehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin Özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

smoB 
Muhtar Acar 

Ali Şükrü Şavlı 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarafcçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal * 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Çekinserler] 
KAYSERİ I TRABZON 

ismail Berkok | Hamdi Orhon 

[Reye katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis (I.) 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasmı Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Kosay 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket ince 
(î.) 
Talât Vasfî öz 

ANTALYA 
Burhanettin Onat (I.) 
Akif Sanoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
A. Baki ökdem 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez (I.) 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE I 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kızım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ I 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZÎANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMUŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 
(I.) 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
SalamonAdato (I.) 
Andre Vahram Bayar 
(t) 

Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
(I.) 
Mithat Denker 
Hadi Hüsman 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas Çetin 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(I.) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade (I.) 
Muzaffer Âli Mühto 
(t.) 
Ziya Termen 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
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Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ * 
Ekrem Alican 
Yeredoğ Kişioğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I.) 
Kemal Ataman 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (î.) 
Lûtfi Sayman | 

B : 113 21. 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce (î.) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ayt'emiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalincd 
Nadir Nadi 

ÖRDÜ 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

[Açık mel 
Ankara 1 1 
Amasya 1 
Bursa 1 
Denizli 2 | 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

7.1953 0 : 2 
1 RİZE 

Zeki Rıza Sporel 
SAMSUN 

Hâşim Alişan (I.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SÜRD 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Muzaffer önal 

)tısluklar] 
Manisa 1 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

.— ' 
18 

j TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasıan Saka (1.) 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu (1.) 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza Incealemdar-
oğlu (1.) 



B : 113 21. 7 .1953 O : 2 
Muamele Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka

nuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 

Âza sayısı 487 
Rey verenler 259 

Kabul edenler : 257 
Reddedenler 
Çekinserler : 2 

Reye katılmıyanlar 210 
Açık mebusluklar : 18 

[Kabul edenler] 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğiu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman | 

1 ÇORUH 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 

1 Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

| DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekean 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çotianoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kııranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
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Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
îhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Mehmet Baradır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Fahri Keçecioğlır 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

B : 113 21. 
KAYSERİ 

Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ulgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Nafiz Korez 

MARAŞ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

7.1953 O : 2 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Tevfik Heri 
Finiz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekel ioglu 

SttRD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Fuat Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Çekinserler] 
KAYSERİ 

İsmail Berkok 
TRABZON 

Hamdi Orhon 
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[Reye kaülmtyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
^ekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket înce (I.) 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Takuş 

AYDIN 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem (t.) 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç < 
Sabit Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

GAZÎANTEB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demirâlay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşıad Belger 
(D 
Mithat Benker 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto (I.) 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
(Reis V.) 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Yeredoğ Kişioğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I.) 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Hakkı'Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(I.) 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal H 
Mehmet Kulu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince (t.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
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Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(Reis V.) 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

ORDU 
Refet Aksoy 

B : 113 2 1 . ' 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
llaşim Alişan 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SURD 
Şefik Türkdoğan 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

[Açık mel 
Amasya 1 
Ankara 1 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 

7.1953 0 : 2 
I Server Somuneuoğlu 

Muhit Tümerkan 
SİVAS 

Nâzım Ağacıkoğlu 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Çroloğlu 
Hasan Saka 

busluklar] 
Manisa 1 
Sivas 1 
Tekirdağ 1 
Tokad 1 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 
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Mustafa Reşit Tarakçı 
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshoğlu (t.) 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza încealemdar-
oğlu (1.) 

....>.-

IV B. M. M. Basımevi 
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S. SAYİSİ : 295 
Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesinin a fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Eğitim Komisyonu raporu 

(1/647) 

T. C. 
Ba§vekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü * ' 
Kararlar Müdürlüğü 

• Sayt : 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4936 sayı'lı Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki 'kanun lâyihası esbabı mucibesi ile birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla arzeylerim. 
» . . • Başvekil 

A. Menderes 

GEREKÇE 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 3 ncü maddesi Üniversitelerin görevlerini göstermiş ve 
bunlar meyanmda (e) bendi ile üniversite öğretim üyelerine «Türk toplumunun genel seviyesini 
yükseltici bilim verilerini sözle ve halka yaymak» vazifesini vermiştir. Diğer taraftan Üniversite
ler Kanunu gerek mahiyeti ve gerekse 3 ncü maddede tesbit olunan vazifelerin şümulü itibariyle 
öğretim üyelerinin günlük ve demagojik siyasetle fiilen meşgul olmamalarını derpiş etmekte ve 
ayrıca Memurin Kanununun 9 ncu maddesi de bu durumu teyit eder mahiyette bulunmaktadır. 

Halbuki halen Üniversite öğretim üyelerinden - pek mahdut da olsa - bir kısmı parti teşki
lâtlarında fiilen vazife almakta, günlük ve hattâ demagojik politika ile meşgul olmakta, muayyen 
bir parti görüşünden hareketle ilmî esaslara dayanmıyan siyasi yayınlarda bulunmakta veya 
siyasi şahıslarla uğraşmaktadırlar. Bu suretle Üniversiteler Kanununun derpiş ettiği ilmî muhta
riyeti kendi siyasi akideleri uğruna istismar etmekte ve bittabi bu durumları ile kendilerinden 
beklenen görevleri gereği gibi yerine getiremedikten başka, muayyen hedeflere göre yetiştir
mekle vazifeli oldukları gençlere iyi örnek olamamaktadırlar. 

Ancak, Üniversiteler Kanununda bu durumu sarahatle önleyici maddeler yoktur. Mevcut olan 
hususi ve umumi hükümler ise içtihatlara mütehammil bulunmakta ve kesin mahiyette bir ha
reket ifasına imkân vermiyerek tereddütlere yol açmaktadır. 

Nitekim Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından 3 . X . 1950 tarihinde alınan 515 sayılı kararla 
«Üniversite profesörlerinin siyasetle meşgul olmaları karşısında Üniversite durumunun aydınlatıl
ması hususu zaruri görülmüş ve neticede Üniversite öğretim üyelerinin siyasi teşekküllerde fiilî va
zife almamaları ve Üniversiteler Kanununun 3 ncü maddesinin e bendi hükmünün cevaz vermediği 
siyasi yayınlarda mulunmamaları» hususu ittifakla karar altına alındığı halde, kanun hükümlerinin 
boşlukları bakımından bu karar müeyyidesiz ve binnetice tatbik edilemez durumda kalmış bulun
maktadır. 

Malûm olduğu üzere Üniversite muhtariyeti büyük bir hassasiyet ve titizlikle korunması gereken 
bir umdedir. ~ Üniversite öğretim üyelerinin fikir ve öğretim hürriyetini muhafaza etmek mutlak 
bir zarurettir. Memleketin bugünkü ve yarınki müesseselerinin inkişafı mühim nispette Üniversite 
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mensuplarının ilmî esaslara dayanan tenkidlerine bağlıdır/ Ancak bu tenkidlerin, ilmî tahlil çevre
sini aşan, günlük ve demagojik politikaya sapan, şahıslarla uğrasan bir mahiyet almaması gerekir. 
Bilâkis. böyle bir hal Üniversite muhtariyetine aykırı ve onu zedeleyici bir durum arzeder. Ve bu 
itibarla önlenmesi içabeder. • "'...*-
.' İşte; memleketin yüksek menfaatleri bakımından,/Üniversite muhtariyetine asla dokunmadan, yu

karda belirtilen şekilde günlük ve demagojik politika ile uğraşanÜniversite üyeleriniJbu hareketler-' 
den önliyecek ve bu yolda devam edenleri yine Üniversite bünyesi içinde disiplin yoliyle öğretim 
meslekinden çıkarabilecek bir maddei kanuniyeye mutlak bir lüzum ve zaruret görülmüş ve işbu 
kanun tasarısı bu görüşe göre hazırlanmıştır. 

Tasarının birinci maddesi, disiplin cezalarından «Üniversite öğretim meslekinden çıkarma» ya 
dair olan Üniversiteler Kanununun 46 ncı maddesinin d bendine, siyasi teşekküllerde fiilî vazife 
alanlarla, 3 ncü maddenin (e) bendi hükmünün cevaz vermediği siyasi yayınlarda veya beyanlarda 
bulunanlara da bu cezanın verilebileceğine dair, bir fıkra eklenmektedir. 

Bilhassa burada tebarüz ettirilmesi gereken nokta; Üniversite Öğretim üyelerinin, kanunun ken
dilerim tahmil ettiği ve siyasi mahiyette de olsa tamamiyle objektif ve ilmî ölçülere giren tenkidi 
yazıların, mütalâa ve beyanların yapılmaması değildir. Bu itibarla tasarıya konulan fıkrada ka
nunun 3 ncü maddesinin (e) bendinin mahfuziyetine sarahatle işaret olunmuştur. Ancak ilmî ten-
kid mahiyetini aşan günlük ve' demagojik politika ile meşgul olmak suç mahiyetini iktisap ede
cekti r. Bu suretle Üniversite muhtariyeti zedelenmek şöyle dursun, bilâkis* daha tarsin ve takvi
ye edilmekte ve. yukarda mevzuubahis Ankara Üniversitesi Senatosu karariyle de tebarüz eden Üni
versitelerin ilmî hüviyetleri bakımından lüzumlu bir ihtiyacını karşılamaktadır. 

Keza, disiplin' bakımından verilmesi derpiş olunan bu ceza yine muhtariyet çerçevesi dâhilinde 
ve aynı usuller tahtında Üniversite organları tarafından verilecek ve böyle bir fiilin suç mahiyeti
ni alıp almadığı, Üniversite zihniyeti ile kabili telif olup olmadığı, diğer disiplin suçlarında olduğu 
gibi,, aynı organlar tarafından takdir olunacaktır, - • . 

İkinci ve üçüncü maddeler yürürlüğe ve yürütmeye dairdir. 
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* 4M(Tsayılı üniversiteler Kanunonun 4^.ncı 
maddesinin (d) fıkrasının <de^^^mc«i hj^t-
kında kanun lâyihası komisyonumuza havale 
Ibuyuralmuş olmakla mesele Milli Eğitim Veki
li hazır olduğu, halde tetkik eoÜİ$L 

Gerekçesiıwe uzun uzadıya. anlatal^^ fere 
takdir hakkı yine Üniversitece ait olmak ve 
muhtarivet müessesesine asla dplrairalinamştt 
prensibi içinde Üniversite öğretim uy#İeşûun 
poîitîka peşinde koşmalarını önleınejk me lo 
diyle Hükümet lâyihası aynen kabul edilrn^-
tirV ~ 

* Ancak:, 46 meı maöMeithı tadile üğtiynn (d) 
fıkrasının aslmda mevcut oHtp Htİfrumet niyî-
h a s ı ^ ^ hul^nmıyaa (B« gjlMlerin ak*i*ftik 
unvanlarını taşıyıp taşıyam^fköaklan ÜâİYer-
site senatolarmca ayrıca karar altına almır) 
cümBesrliave oftmmuştur. 

Umumi Heyetin tasvibine fcraddflmek özlere 

Yüks9k Riyasete sunulur. 

mmmmmmm^mBL 
R«fei 

Tnitom 
mm Tarak?*** 

ÇarnAtel^ 
ir!? *^jflPwttfr"> • 
Çankırı 

K. Arar 
Edime 
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S«*ÎWklûffi>BiaWuz 

^ J 8 ^ M 
yorum 

• • ^&mmr*t ' 
Denizli 
F. Bakaran 

Ordu 
C. Köprülü Muhalifim s5z hakfam mahfuzdur 

9*$mr 
H. Ahyöl 

.# V^Hbaibi' •:-:IV.'~'-A 
A. N. Asya Muhalifim söz hakkım nmUfuvliu 

Tsu 
srtt 

N.Strto&u 
P&L r 
W"'" . 
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HÜKÜMETİN TBKLÎFÎ 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 46 net mad
desinin d ftkrastntn değiştirilmesi hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 46 ncı maddesinin d fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

d) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma : 
Üniversite öğretim mesleğinde kalmasına yer 

bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kırıcı bir 
suç işKyenlerle, siyasi teşekküllerde fiilî vazife 
alanlar veya 3 ncü maddenin e bendi hükmünün 
cevaz vermediği siyasi yayınlarda veya beyan
larda bulunanlar Üniversite öğretim mesleğinden 
çıkarılır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
C. Yardıma 

Millî Savunma Vekili 
8. Kurtbek 

Dışişleri Vekili 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Vekili 
R. 8. Burçak 

Eko. ve Ticaret Vekili 
F. Çelikbaş 

G. ve Tekel Vekili 
E. Kalafat 

ulaştırma Vekili 
İT. Üresin 

Devlet Vekili 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

. îçişleri Vekili 
E. Menderes 

Maliye Vekili 
E. Polatkan 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sağ. ve So. Y. Vekili 
Dr, B. H. Üstündağ 

Tarım Vekili 
tf. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

işletmeler Vekili 
S.Yırcak 

K & t î EĞÎTÎM KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİRÎŞÎ 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 46 net mad* 
desinin d fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 46 ncı maddesinin d fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

d) Üniversite öğretim meslekinden çıkar-
ma : . . . . . . . 

Üniversite öğretim meslekinde kalmasına yer 
bırakmıyacak kadar şeref ve haysiyet kinci bir 
suç işliyenlerle, siyasi teşekküllerde fiilî vazi
fe alanlar veya 3 ncü maddenin (e) bendi hük
münün cevaz vermediği siyasi yayınlarda veya 
Ibeyanlarda bulunanlar üniversite öğretim mes
lekinden çıkarılır. 

Bu gibilerin akademik unvanlarını taşıyıp 
tasıyamıyacakları üniversite senetolarınca ay
rıca karar altına alınır. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Ö. Sayım ; 2$5 ) ' 


