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ONSOZ 

Türkiye Cumhuriyeti'nde, Atatürk'ün iki denemesinden sonra çok par
tili siyasal yaşama kesin olarak 1945 Yılında geçilmiştir. O tarihten beri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi partiler parlamentosu durumuna gelerek de
mokrasinin en önemli koşullarından birini yerine getirmek olanağına ka
vuşmuştur. 

1946 seçimlerini izleyen yıllar, parlamentomuzda çok partili düzene bir 
alışma dönemi oluşturdu. Çeşitli mücadeleler ve değerlendirmeler, tartış
malar bazı ufak bunalımlara rağmen demokrasi gemisini başarı ile yürüt
mek olanağını sağladı. Sonunda 14 Mayıs 1950 seçimleri yapıldı. O dö
nem iktidarının hazırladığı adil ve yargı denetimini öngören yeni Seçim Ka
nunu demokrasimizin bir başka kazancıdır. Bu kanuna göre yapılan se
çimlere hiç gölge düşmemiş ve 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi dönemi 
halkın özgür iradesinin kararı ile uzunca bir süre için kapanmış, Demokrat 
Parti iktidarı başlamıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1954 Yılına kadar süren IX. Dönemi 
demokrasi tarihimiz açısından tam bir laboratuvar niteliğindedir. İktidar 
ve muhalefet partileri Meclis'te karşı karşıya gelip düzgün bir demokratik 
mücadele sergilediler. Bu mücadele 1946-1950 döneminden çok daha 
yüksek düzeyde idi. Meclis büyük bir demokrasi mücadelesinin temel oda
ğı haline gelmişti. Öyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi tam bir demokrasi 
arenası olmuştu. Bu arena içinde elbette bazı iyi işler yanında yanlışlar da 
yapılmıştır. Giderek, sağladığı yüksek çoğunluğun etkisi ile Demokrat Par
ti iktidarı ilk iki yılın demokratik tutumunu bazı noktalarda değiştirme ge
reksinimini duymuş, bu da muhalefetin sert davranışına yol açmıştır. 
1954 Yılında yeni seçimlere gidilinceye kadar geçen dört yıllık bir süre için
de demokrasinin yeni yeni beliren sorunları üzerinde tartışmalar başla
mış; basın ve üniversite bu düşünce mücadelesinde önemli roller üstlen
mişlerdir. Belki o güne kadar alışılmamış bir muhalefet cephesi karşısında 
iktidar partisinin sertleşme eğilimine girmesi, daha ileride gözlenecek bu
nalımların yolunu açmıştır. 

Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubumuz, sessiz ama son derece 
verimli çalışmalarına 1950-1954 yıllarını kapsayan IX. Dönemi de ekleye
rek geçmişimize geniş bir ufuktan bakma olanağını sağlamıştır. 

Her biri büyük hacimli yedi kitaptan oluşan IX. Dönemin tarihi önemli 
ve büyük bir eserdir. Sayın ÖZTÜRK kariyerine Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bürokrasisinde başlamış, yazdığı dönemin içinde yaşamıştır. 

Bu bakımdan elimizdeki yedi ciltlik dev eser her bakımdan büyük bir 
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çalışma ve emek ürünüdür. Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubumuz, 
14 Mayıs 1950 tarihinde bütün dünyanın hayranlığını kazanan bir olgun
lukla geçen iktidar devri ve daha sonra çıkan demokrasi sorunlarının Mec
lis dışında nasıl yorumlandığını, Mecliste geçen mücadelenin kamuoyunda 
nasıl değerlendirildiğini de ayrıntılı bir belgesel çalışma ile gözler önüne 
sermiş bulunuyor. 

Bu çalışmalar, demokrasi tarihimize eşsiz katkılarda bulunacak eser
lerle pekişiyor. Bu büyük eseri hazırlayan başta değerli yazar Sayın Kâ
zım ÖZTÜRK ile ona yardımcı olan bütün çalışma arkadaşlarına içtenlikle 
teşekkür eder, başarılarının sürmesini dilerim. 

Hikmet ÇETİN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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SUNUŞ 

Parlamento tarihinde her dönemin kendine özgü bir görünümü vardır. 
IX. Dönem, çok partili yönetimi kurumlaştırma ve demokrasinin erdemini 
toplum bilincine yerleştirme çabalarını tanımlar. 

Çok partili demokratik yönetime geçiş, yenilgi tanımamış Mustafa Ke
mal ATATÜRK'ün iki kez girişimde bulunup geri çekilme zorunluluğu ile 
karşılaştığı bir olmazı olur yapma girişimidir. Kurucu ve kurtarıcıyı durak
samaya uğratan bu gelişme 1945 sonrasını da etkilemiş, geriye dönüş sü
rekli gündemde kalmıştır. 

Yenilgi tanımayan, yüzyıllar ötesini gören Mustafa Kemal ATATÜRK'e 
geri adım attıran gerici akımlar, çok partili yönetimi geciktiren başlıca so
runlar oldu. "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir." diyen Atatürk, ikinci buy
ruğunu "Laik Cumhuriyet ilkeleri korunacaktır." biçiminde verdi.(1) Bu ge
lişme Atatürk'ün ilk siyasi vasiyeti "Laik Cumhuriyet ilkeleri tartışılamaz." 
biçiminde söyleme geldi. Bu vasiyete bağlı kalıp uygulayabilseydik, De
mokrasimiz ve uygar dünyadaki yerimiz, kuşkusuz, değişik olurdu. 

Çok partili yönetime geçen Atatürk'ün iki başbakanı bu ilke üzerinde 
tam bir uyum sağlandıktan sonra çalışmalar boyut kazandı. 

Çok partili yönetim, ağa zulmü ile yetişen, hurafe ve masalla beslenen, 
yaşamı öteki dünyaya hazırlık olarak kabullenmiş bir toplumda, akılcı, öz
gür, erdemli düşünceyi sağlama savaşımıdır. 

Federal yapıdan ulusal öze inme savaşımı içinde bulunan, eğitimi, eko
nomisi, ulaşımı, iletişimi ve demokrasi birikimi yeterli olmayan toplumda, 
partiler ilke ve programlara değil, kişilere, mezheplere, tarikatlara ve akra
balıklara göre biçimlendi. 

1946 seçimlerinin sandalye dağılımı seçmenin tercihi ile değil, çok par
tili yönetimin hazırlığı doğrultusunda yapay düzenlendi. 

Var olmanın koşulu Büyük Türk Devrimi sosyal yapıyı baştan sona de
ğiştirdi. Bu değişime uyum sağlamak hiç de kolay değildi. Nice değerli in
sanımız duygularının tutsağı oldular. Devrim karşıtlarının etkili silahı, di
nî duygulardı. İmparatorluğu çökerten, Cumhuriyetin gelişimini derinden 
yaralayan bu silah, elden hiç düşmedi. 

Ortaçağ karanlığım aşıp aydınlık bir Türkiye yaratmayı amaçlayan Bü
yük Türk Devriminin amansız düşmanı, yobazlık oldu. Çok partili yöneti
min kurumlaşmasında katlanılan zahmetler, çekilen acıların temelinde yo-

(J) Atatürk'ün Fethi OKYAR'a II Ağustos 1930'da yazdığı mektup. Kâzını ÖZTÜRK, Ata'ya 

Rapor, 1996, Nurol Matbaası, s. 70-71 

IX 



bazlık yatar. Uygarlığa uyum, alışılandan vazgeçme duyguları zorlanarak 
aklın egemenliğinde gerçekleşir. Eğitimi, ekonomisi, ulaşımı, iletişimi yeter
siz, demokratik birikimi olmayan toplumda akıl değil, duygular egemen 
olur. 

Çok partili düzene geçildikten sonra, devletin geleceğini riske sokma
ma, yeni kurulan partilerin kurumlaşıp olgunlaşmasına fırsat verme görü
şü ile baskılı 1946 seçimlerinde iktidar korundu. 

14 Mayıs seçimleri, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra büyük Türk İnkı
lâbını tamamlayan son aşamadır. 

Tek partili otoriter yönetimden çok partili demokratik yönetime geçme
yi başaran, serbest seçimlerle iktidarın kansız, kavgasız el değiştirmesini 
sağlayan, Türk halkının çağdaş olgunluğa ulaştığını kanıtlayan bu seçim
ler sonunda millî irade kararıyla iktidar el değiştirdi. Bu sonuç toplumda 
yeni ufuklar açıp halkın dünya görüşünü değiştirdi. 

Cumhuriyetin ilanıyla Tab'adan vatandaşlığa terfi eden Türk halkı, 14 
Mayıs seçimleriyle kişilik kazanıp, buyurma gücünün bilincine ulaştı. 

Seçim sonrasında halk kendi tercihi ve iradesi ile sokaktaki insanın 
devlet makamlarında oturduğunu görmenin hayret dolu coşkusunu yaşa
dı. Bir anda yüce insanlar eskidi. Halkın içinden yıldızlar parladı. Kişiler 
yeniden keşfolundu. 

1950 seçimleri, ağanın, şeyhin, aşiret reisinin zulmünden çıkıp, parti 
mutemedi ve onbaşının sultasına giren halkın, kendi içinden özgür irade
siyle seçtiği kişilerin kapılarını korku ile çaldığı makamlarda görmesidir. 

Meydanlarda halkla bütünleşen kişilerin devleti sahiplenmesine 
uyumda güçlük çekildi. İstekler, dilekler doğrudan Çankaya'ya iletiliyor, 
başbakandan sonrakiler muhatap alınmıyordu. Bu şok değişim halk ara
sında iktidarın devredilmemesi için ciddî girişimlerin bulunduğu haberleri 
ile çalkalandı. 

Devrimlerin yerleşip kurumlaşması, imparatorluk bağlarının kesilmesi
ni, milliyetçilik akımlarının devrim felsefesi ile uyumlu olmasını gerektiri
yordu. Çok partili, oy sayısına dayalı yönetimlerin temelde tutucu olan top
lumun eğilimlerine uyma zorunluğu vardır. Bu gereğe bağlılık, siyasî par
tileri devrimlerden ödün verme yarışına soktu. 

Yapısal ve kültürel değişimi dünyaya örnek toplumumuzun özellikleriy
le uyum sağlamayan demokratikleşme, olumsuz gelişmeleri beraberinde 
getirdi. 

Yüzyılların oluşturduğu gelenekçi kültürü aşarak, aklın ürünü devrim
lerin toplumca özümsenmesi, ilkeli ve erimli bir eğitimle sağlanacaktı. Eği-
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timdeki erken bozulma siyasî partilerimizin gerici, gelenekçi, yobazlığa 
ödün verme yarışının en belirgin örnekleri IX. Dönemde görüldü. 

Halkın nafakasından kesilen vergilerle kurulan devlet fabrikalarında 
üretilen yerli malı sergi ve şenlikler ile desteklenen sert devletçi eğitimi 
olan bizim kuşağın liberal ekonomiye uyum sağlaması kolay değildi. Eko
nomi öncelikle eğitim isterdi. 

1946 ve 1950 iktidarları her bakımdan Anayasayı değiştirip çok parti
li yönetimi anayasal güvenceye alma gücüne sahiptiler. Ne var ki bu ikti
darların karizmatik liderleri Atatürk'ün başbakanlığından geliyordu ve 
geçmişte yaşanan iki parti deneyiminin acı sonucunu üzerlerinde taşıyor
du. Tehlike anında tek partiye dönüşü ulus ve ülke yararına gördüler. Baş
ka bir anlatımla ulusun ve ülkenin tehlikeye sürüklenmesi durumunda tek 
partiye dönüş yolunu açık tutmayı yeğlediler. Bu anlayış, müdahale ve 
olağanüstü yönetimlerin temelini hazırladı. Kamuoyu, Anayasanın dili de
ğiştirilerek oyalandı. Böylece, gelecekte yeni anayasalar bunalım dönem
lerinde oluşturulan, siyasî deneyimi yetersiz nazariyeci görüşlerin ege
menliğindeki heyetlerce gerçekleştirildi. Bu oluşum Anayasadan yakınma
yı sürekli hale getirdi. 

Değişimi ve oluşumu sağlayan şef sistemine göre hazırlanmış anaya
sa çok partili yönetim için yeterli değildi. Hak ve özgürlükleri güvenceye 
alan yeni bir anayasa gereksinimi anayasa dilini değiştirerek geçiştirildi. 
Bu tutum anayasa sorununu rejimi aşan devlet sorununa dönüştürdü. 

Bu dönemin önde gelen niteliği çok partili yönetimin gelişip, kökleşme
si, toplumun demokrasiyi tanıdıkça erdemine inanıp, yaşam tarzı olarak 
benimsemesidir. Olumsuzluğu, Büyük Türk Devriminin ivme kaybına uğra
yıp kimilerinin göz ardı edilmesidir. 

Atatürk'ün amaçlayıp, sonuç alamadığı çok partili yönetim, eylemli ola
rak, 14 Mayıs seçimlerinde gerçekleşti. 14 Mayıs, benzeri olmayan Büyük 
Türk Devriminin son ana halkası, toplumun uygarlık göstergesidir. Gerçek
te iktidar değişimi değil, irade değişimidir. Aklın zaferidir. 

Türk demokrasi tarihi irtica ve komünist akımlara karşı verilen sava
şımlarla biçimlendi. Marksist akımlar kendi felsefesi içinde çözülüp bu re
jimle oluşan imparatorluğun dağılmasıyla sorun olmaktan çıktı. Diğer ta
raftan çok partili yönetim manevî değerler üzerindeki spekülasyonlarla 
başladı. Bu savaşım demokrasi tarihimizi kapladı. 

Laik Cumhuriyete dayalı devlet düzenini yıkmayı amaçlayan akımlara 
ödün veren siyasetçilerimiz, ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Tarihsel ve 
kalıtsal hastalığımız, inanç sömürüsünün uygarlık yolundaki hızımızı kes
me ihaneti, hep sürdü. 
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Çok partili yönetime geçişin özgürlük ortamı Türk Devriminin öncüsüne 
saldırıları artırdı. 

Ata'nın korunması için yasaya gerek olmadığını, ulusal bilincin yeterli 
olduğunu ileri sürenlerin haklılığını zamanın kanıtlamadığını üzülerek ya
şıyoruz. Cezaî yaptırımlarla korunan Atatürk değil, O'nun kişiliğinde Bü
yük Türk Devrimidir. 

Sonuçta, davetiyesinde iktidar ve muhalefetin ortak imzası bulunan 
millî mahcubiyetimiz olağanüstü ihtilâl yöntemlerinin günahını gönderecek 
adres aramaktan vazgeçip, çağdaş toplum yapımızla uyumlu, disiplinli, 
dengeli demokratikleşmeyi gerçekleştirmeliyiz. Demokratikleşme, günlük 
heves ve gösteriş duygularından uzak, toplumun uyum sağlayacağı, dev
leti zaafa uğratmayacak ölçüler içinde gerçekleşmelidir. 

Parlamento Tarihi, Di. Dönemle gelişen çalışmalar, toplumun aynası 
parlamentodan yansıyan olaylara ışık tutmada çağının sosyal, kültürel ve 
siyasal tarihinin iskeletinin gerçek çizimini vermektedir. 

Parlamento tarihinin ana kaynağı olan Meclis tutanakları yanında, 
parlamento etkinliklerinin toplumca algılanma biçimini, gelişim ve değişim
lerin kamuoyundaki tepkilerini yansıtan yazılı basının önemli yeri vardır. 
Olayları tarihî değerleri ile belirlemenin ilk koşulu, bu olgu ve olayların 
meydana geldiği ortamı, sosyal yapıyı iyi tanımayı gerektirir. Bu tanıma 
basından geçer. 

Parlamento etkinliği kamu denetimi ve tepkisi ile biçimlenir. Bu neden
le olanaklar ölçüsünde parlamentoda görüşülen işlerin basındaki yankıla
rına yer verildi. Dönem içinde verilen sorular, gensorular ve soruşturmalar
dan tarihî bir gelişmeye, toplum yapımızda önemli bir soruna değinenler 
kısa bir tanıtımla alındı. 

Çok partili yönetimin gelişmesinde, Cumhuriyetin kurumlaşmasında 
toplumun sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesinde etkili olan yasalar, ola
bildiğince geniş, gerektiğinde dönem dışına çıkarak açıklandı. Bu açıkla
mada konu yorumsuz tanıtılıp, gerekçesi, raporlar ve Genel Kurul görüş
meleri tutanaklardan aynen alındı. 

İçinde bulunup yaşadığım olayları yarım yüzyıl sonra değerlendirir
ken; günümüz koşulları, tarafsız gözlem ve mantık kurallarını zaman za
man çok zorladı. Demokrasinin kurumlaşıp, ulusal bilincin gelişmesinde, 
parlamento tarihinin bilinmesindeki yarar ve gereklilik bu çalışmanın baş
langıç noktası oldu. 

14 Mayıs seçimleri ile oluşan TBMM, tarihte ilk kez 494 üyeye sahip ve 
% 76.13'ü yeniden seçilen üyelerden oluştu. Bu Meclis, çok partili özgür or
tamın yarattığı coşku ve hevesle, demokratik rejimi kurumlaştırmak, eko-
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nomiyi geliştirip yeni ufuklara taşımak ve süper güçlerin paylaşımındaki 
dünyada ülkemizin güvenliğini günün koşullarına göre kuvvetlendirip gü
venceye almak çabasına koyuldu. 

Düzenleme konuları çoğaldı ve alanları genişledi. Denetim sorunları çe
şitlenip, yoğunlaştı. Yılların birikimi tepkiye dönüştü. Demokrasiye geçişin 
özgün örneği olan 14 Mayıs olayının gelecek kuşaklara gereğince anlatıl
ması kapsamlı ve geniş zamanlı bir çalışmayı gerektirdi. 

Konuların sıralamasında kronolojik sıraya bağlı kalındı. Ancak düzen
leme ve denetlemeyi gerektiren sorunlar üzerindeki çalışmalarda konu bü
tünlüğüne öncelik verilerek tüm etkinlikler bir arada değerlendirildi. 

Olayları belgelerken gelişimi özetlemek, okuyucuya yorumsuz tanıtma 
ilkesine bağlı kalındı. Sunuş ve tanıtımın yoruma kaymaması için sözcük
lerin seçiminde duyarlı davranıldı. 

Millî irade temsilcisi bir Meclisin geçmişi ile onur duymasının, yaşadığı 
günü tanımlayabilmesinin, doğru geleceği hazırlayabilmesinin doğal 
gerekliliği parlamento tarihini bilmektir. 

Parlamento tarihi çalışmaları bu bilinçle bilimsel kaynak oluş
turabilecek biçem ve içerikte, olayların gerçek yüzünü aktarma kuralları ile 
sürdürülmektedir. 

TEŞEKKÜR 

Kısa sürede beklenenin üzerinde ilgi ve takdir toplayıp Cumhuriyetin 
75 inci yılının coşkusuna katkı sağlayan Türk Parlamento Tarihi çalış
masını başlatan Değerli Başkanımız İsmet Kaya ERDEM'e, yüksek tak
dirlerini esirgemeden bu yayını sürdüren Yüce Başkanlarımız; Hüsamet
tin CİNDORUK a, İsmet SEZGİN e, Mustafa KALEMLİ ye ve halen ilgi ve 
teveccühü ile bizleri yüreklendiren Sayın Başkanımız Hikmet ÇETİN'e 
bitmeyen gönül borcumuz vardır. 

Bilimsel dayanışma içinde birlikte çalıştığımız Araştırmacı-Yazar Se
natör Fahri ÇOKER'e, Prof. Dr. İhsan GÜNEŞ'e, engin bilgi ve deneyimi 
ile katkı sağlayıp çalışmaları koordine eden Prof. Dr. Ahmet MUMCU'ya, 

Basım ve yayımı sağlayan TBMM Vakfının değerli yöneticilerine, 

Çalışmalara fikri katkıda bulunan Halkla İlişkiler Daire Başkanı En
gin KARAPINAR'a eylemli katkı sağlayan Tarih Öğretmeni Halil YA-
VUZ'a, Mü şavir Sabit DEMIRTUNÇ a, uzmanlık derecesinde doğru ve 
duyarlı hizmet veren büro amiri (Müşavir) Ş. Şenal GÜNAY'a, büro gö
revlisi Nuray KÜÇÜK e ve Şerife BARDAKÇIOĞLU na, 

XIII 



Bu çalışmaların gönüllü yardımcısı öncelikle Müdür Ali Rıza Cİ-
HAN'la birlikte TBMM Kitaplık personeline, 

Takdire değer görev bilincine sahip arşiv personeline, özellikle İhsan 
EZHERLİye, 

Parlamento tarihinin basımını dikkat ve itina ile kesintisiz sürdüren 
Basımevi Müdürü Aydın IŞIKSAL a ve Basımevi personeline, 

Yürek dolu teşekkürlerimi sunuyorum. 

Temmuz 1998, Ankara 

Kâzım OZTURK 
Araştırmacı-Yazar 

Kurucu Meclis (Danışma Meclisi) 
Üyesi 
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12 - ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR 
HAKKINDA KANUN 

Büyük Türk Devriminin yaşamsal değerini anlamayanların yenilik 

düşmanlığı, Cumhuriyet Tarihi boyunca süregeldi. 

Devrimlerin ana eksenini oluşturan başta lâik cumhuriyet ilkeleri 

olmak üzere bu atılımlara karşı olanlar tek parti disiplini içinde başkal

dırma cesaretini bulamadılar. Çok partili özgür ortama geçil ince, dev

rim düşmanları demokrasinin gelişip kurumlaşmasını güçleştirip, g e 

ciktirdiler. 

Çok partili yönetimin gerçekleşmesini iki kez önleyen bu zehirli 

güçlerin üçüncü kez de demokratik yaşamın yolunu kesmeye kalkışma

sı, devrim bilincine ulaşmış, deneyimli yöneticileri harekete geçirdi. 

Gelişen olaylar kamuoyunu ayağa kaldırdı. 

Cumhurbaşkanının desteğinde Hükümet, süratle olayların üzerine 

yürüyerek bir taraftan, suçluları yakalayıp adalete teslim ederken, di

ğer taraftan, yaptırımları artırıcı yasal düzenlemelere gidildi. 

Bu çabalar sürerken, ortaçağ özlemcileri, ulusunun gözünden kara 

gözlüğü atarak, ona can ve nefes veren Devrimlerin Mimarı Atatürk'ün 

resimlerini yırtıp, büst ve heykellerini parçalama eylemlerini yoğun-

laştırdılar. 

Atatürk'ün ölümünden 14 Mayıs 1950 tarihine kadar manevi varlığı

na 51, fotoğrafına 12, heykel ve büstlerine 4 olmak üzere, 67 tecavüz 

hadisesi tespit olundu. 

14 Mayıs 1950 tarihinden 1 Nisan 1951 tarihine kadar Atatürk'ün 

büst v e heykellerine, 9, manevi şahsiyetine 5 ve fotoğrafına 1 olmak 

üzere ceman 15 tecavüz hadisesi vukubuldu (1) 

Bu gelişmeler üzerine "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında" 

hükümetçe hazırlanıp 29 Mart 1951 tarihinde Meclise sunulan kanun ta

sarısı Adalet Komisyonundan geçerek, Genel Kurulun 4 Mayıs 1951 ta

rihli 72 nci birleşiminde görüşülmeye başlandı. 

(1) Tutanak D. C. 6, B. 69, Sayfa 288-290 
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Tasarıya şiddetle karşı çıkan gericiler, Atatürk'ü yasa ile koruma

nın devrimcilere acı verdiğini ileri süren yenilikçi üyelerle birleşerek 

yasanın çıkmasını engel lemek için çeşitli yöntemleri denediler. Böyle

ce üyelerin çoğunlukla ve değişik nedenlerle karşı çıktıkları tasarının, 

uzun ve çetin görüşmelerden sonra, bir kez de Anayasa Komisyonun

da görüşülmesine karar verildi. 

Anayasa Komisyonunda Başkanın oy ağırlığı ile kabul edilen olum
lu rapor, 23 Temmuz 1951 tarihinde, Genel Kurulda yeniden tartışılıp 
görüşüldü. 

Görüşmeleri bizzat izleyen Cumhurbaşkanının katkıları, Hüküme
tin kararlı tutumu, daha önemlisi, yobazlığın acılarını yaşamış dene
yimli üyelerin ısrarlı açıklama ve konuşmaları sonucu, tasarı kesinleşip 
kanunlaştı. 

Kanunun gerekçesi, Adalet ve Anayasa komisyonlarının raporları, 
Genel Kurul görüşmeleri, özellikle bu görüşmeler sırasında ileri sürü
len düşünceler hâlâ güncelliğini ve tarihî be l ge niteliğini korumakta 
olduğundan, kanunun dayanağı bilgi ve belgeler, tutanaklardan aynen 
alındı. 

Ayrıca kamuoyunda geniş yer bulan bu gelişmenin yazılı basında
ki yankılarına yer verildi. 

T. C. 

Başbakanlık 29.111.1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1943, 6/1129 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına (*) 

Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkında Adalet Bakanl ığ ınca ha

zır lanan ve Bakanlar Kurulunun 26.III. 1951 tarihli toplantıs ında Yüksek 

Mecl ise sunulması kararlaştırı lan kanun tasarısının gerekçesiyle birl ikte 

sunu lmuş o lduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 

A. Menderes 

{*) 4.5.1951 tarihli 72. Birleşim Tutanak Dergisine eklidir. 

1334 



ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN 

Millî Mücadelenin kahramanı ve memleket in kurtarıcısı Atatürk, 

Cumhur iye t in ve inkılâplar rejiminin sembolü olması hasebiyle hâtırası

na, eserlerine ve onu ifade eden varlıklara vâki olacak tecavüzler, bilva

sıta cumhuriyete ve inkılâplar rejimine tevcih edi lmiş bir mahiyet ifade 

edeceğ inden. 

Bunlara karşı işlenen ve âmme efkârında derin akisler ya ra tmakta 

olan suçların failleri hakkında mevzuatımız hususi hüküm ve müeyy ide

leri ihtiva e tmemekte ve cumhuriyet savcılarının re'sen takibata g ir işme

lerine müsait bulunmamaktadır . Her ne kadar Türk Ceza Kanununun 

488 inci maddes inde, ö lmüş bir adamın hâtırasına hakaret vâki o lduğu 

takdirde ölenin karısı veya usul ve füruu veya kardeş ve kız kardeşleri ve 

usul ve füruu derecesinde sihri akrabası ve doğrudan doğruya veresesi 

bu lunan kimseler tarafından dâva açabileceği yazılı bu lunmakta ise de 

bu gibi hal lerde kanunun 480 ve 482 nci maddeler ine göre faillere veri

lecek ceza, miktar ve mahiyet itibariyle Atatürk 'ün mânev i varl ığ ına teca

vüz edenler hakkında vicdanî âmmeyi tatmin edecek yeterl ikte görü lme

diğ inden bu tasarının hazır lanmasına lüzum hâsıl o lmuştur. 

Tasar ının birinci maddesi , Atatürk'ün mânevi varlığını tahkir, tezyif 

edenler le bu mânevi varlığa her ne suretle olursa olsun tecavüzde bulu

nanların, bu suçların âmme efkârında yarattığı aksülâmel ler le mütena

sip bir ceza müeyyidesine çarptırı lmasını hedef tutan hükümler i ihtiva 

etmektedir . 

Maddenin ikinci fıkrasında, resim, heykel, büst gibi Atatürk 'ü temsil 

eden eşyayı veya Atatürk hakkındaki sair eserleri hakaret kasdiyle kıran, 

bozan, kirleten veya buna benzer tecavüzlerde bulunanlar hakk ında ay

nı cezanın uygulanacağı tespit o lunmuş, üçüncü fıkrada da bu nevi cü

rümler i iş lemeye başkalarını teşvik ve tahrik edenlerin asıl fail gibi ceza 

görecekleri esası kabul edilmiştir. 

Tasar ının ikinci maddesi , birinci maddede yazı lan suçların esbabı 

müşeddides in i ihtiva etmektedir. Fi lhakika suçların iki veya daha fazla 

kimseler tarafından toplu olarak işlenmesindeki yahut umumî yer lerde 

veya u m u m a açık mahal lerde alenen suç işleyenlerin fiil ve hareket ler in

deki ağırlık nazarı dikkate alınarak bu gibi hallerde ceza yarı n ispet inde 

artırılmıştır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçların zor kulla

nılarak işlenmesi veya bu maksatla cebir ist imaline teşebbüs edi lmesi 
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halleri de cezayı artırıcı bir sebep olarak maddenin ikinci f ıkrasına ilâve 

o lunmuştur . Âmmen in teessür ve heyecanını mucip olan bu suçların 

matbuat vasıtasiyle işlenmesi tesir ve neticelerinin şümul lendir i lmesini 

icap ettirdiği nazarı dikkate al ınarak bu cihet de cezayı artıran bir sebep 

olarak kabul edilmiştir. 

Tasar ının üçüncü maddes inde, bu kanunda yazıl ı suçlardan dolayı 

cumhur iye t savcılarının re'sen takibat icrasiyle mükel le f bulunduklar ı 

ifade edi lmiş ve bu suretle bu suçların mirasçıların müracaat ve şikâyet

lerine lüzum kalmadan derhal takibine girişi lebilmesine imkân ver i lmiş

tir. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde milletçe hissedilen büyük bir ihtiyaç 

tatmin edi lmiş olacaktır. 

Adalet Komisyonu Raporu 
T.B.M.M. 

Adalet Komisyonu 24.IV. 1951 

Esas No. : 1/167 

Karar No. : 31 

Yüksek Başkanl ığa 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Adalet Bakanl ığ ınca hazır

lanan ve Bakanlar Kurulunun 26.III. 1951 tarihli toplantıs ında Yüksek 

Mecl ise sunulmasına karar veri len kanun tasarısı Komisyonumuza ha

vale edi lmekle Adalet Bakanı ve Ceza İşleri U m u m Müdürü hazır o lduğu 

halde incelendi. 

Hükümet ten alınan tamamlayıcı izahattan ve gerekçenin tetkikından 

sonra tasarının : 

(Millî Mücadelenin kahramanı ) ve memleket in kurtarıcısı Atatürk 

Cumhur iye t in ve inkılâplar rejiminin sembolü olması hasebiyle hâtırası

na, eserlerine ve onu ifade eden varlıklara vâki olacak tecavüzler, bilva

sıta Cumhur iye te ve inkılâplar rejimine tevcih edi lmiş bir mahiyet ifade 

edeceğinden, bunlara karşı işlenen ve âmme efkârında derin akisler ya

ratmakta olan suçların failleri hakkında mevzuat ımız hususi hüküm ve 

müeyyideler i ihtiva etmekte ve Cumhuriyet savcılarının re 'sen takibata 

g ir işmeler ine müsait bulunmamaktadır . Her ne kadar Türk Ceza Kanu

nunun 488 inci maddes inde ö lmüş bir adamın hâtırasına hakaret vâki 

o lduğu takdirde ölenin karısı veya usul ve füruu veya kardeş ve kız kar-
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deşleri ve usul ve füru derecesinde sihrî akrabası ve doğrudan doğruya 

veresesi bulunan kimseler tarafından dâva açılabileceği yazıl ı bu lunmak

ta ise de bu gibi hallerde kanunun 480 ve 482 nci maddeler ine göre fail

lere veri lecek ceza, miktar ve mahiyet itibariyle Atatürk 'ün mânev i varlı

ğ ına tecavüz edenler hakkında vicdanı âmmeyi tatmin edecek yeter l ikte 

görülmediğ inden bu tasarının hazır lanmasına lüzum hâsıl o lmuştur . 

Tasar ının birinci maddesi , Atatürk'ün mânevi varl ığını tahkir, tezyif 

edenlerle bu mânevi varlığa her ne suretle olursa olsun tecavüzde bulu

nanların, bu suçların âmme efkârında yarattığı aksülamel ler le mütena

sip bir ceza müeyyidesine çarptırı lmasını hedef tutan hükümler i ihtiva 

etmektedir . 

Maddenin ikinci fıkrasında, resim, heykel, büst gibi Atatürk 'ü temsil 

eden eşyayı veya Atatürk hakkındaki sair eserleri hakaret kasdiyle kıran, 

bozan, kirleten veya buna benzer tecavüzlerde bulunanlar hakk ında ay

nı cezanın uygulanacağı tespit o lunmuş, üçüncü fıkrada da bu nevi cü

rümler i iş lemeye başkalarını teşvik ve tahrik edenlerin asıl fail gibi ceza 

görecekler i esası kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi birinci maddede yazılı suçların esbabı mü-

şeddidesini ihtiva etmektedir. Filhakika suçların iki veya daha fazla kim

seler tarafından toplu olarak işlenmesindeki yahut umumî yer lerde veya 

u m u m a açık mahal lerde alenen suç işleyenlerin fiil ve hareket ler indeki 

ağırlık nazarı dikkate alınarak bu gibi hallerde ceza yarı nispet inde artı

rılmıştır. 

Birinci maddenin ikinci f ıkrasında yazılı suçların zor kul lanı larak iş-

leni lmesi veya bu maksat la cebir istimaline teşebbüs edi lmesi halleri de 

cezayı artırıcı bir sebep olarak maddenin ikinci f ıkrasına ilâve o lunmuş

tur. 

Âmmen in teessür ve heyecanını mucip olan bu suçların matbuat va-

sıtasiyle iş lenmesi tesir ve neticelerinin şümullendir i lmesini icabettirdiği 

nazarı dikkate alınarak bu cihet de cezayı artıran bir sebep olarak kabul 

edilmiştir. 

Tasar ının üçüncü maddesinde bu kanunda yazıl ı suçlardan dolayı 

Cumhur iye t savcılarının re'sen takibat icrası ile mükel le f bulunduklar ı 

ifade edi lmiş ve bu suretle bu suçların mirasçıların müracaat ve şikâyet

lerine lüzum kalmadan derhal takibe girişi lebilmesine imkân veri lmiştir. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde milletçe hissedilen büyük bir ihtiyaç 

tatmin edi lmiş olacaktır. 
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Mülâhazalar iy le Yüksek Meclise arzedildiği müşahede edilmiştir. 

Komisyonda icra edilen uzun tartışmalar sonunda, tasarının lehinde 

konuşan üyeler; 

Büyüklere hayatlarında saygı göstermenin ö ldükten sonra da hayırla 

yade tmenin millî ahlâk ve terbiyemizin en iyi vası f larından o lduğunu; 

Türklüğe ve millî tarihe hizmet etmiş şahsiyetleri da ima saygı ve şük

ranla anmanın Türk Milletinin ahlâkında bir anane hal ine geldiğini; 

Birinci Cihan Harbinden sonra Türk vatanını isti lâdan kurtaran ve 

yok edi lmek istenen Türk Milletine istiklâlini temin eden Atatürk 'ün sağ

l ığında bile milletçe derin bir şükran ve saygı ile sevildiğini; 

Tarihin kara günlerinde milleti esir ve vatanı teslim etmeye hazır bu

lunan saltanatı devirmek gibi en büyük bir medeni cesareti gösteren, 

Garp medeniyet ine uymak için bütün medeni milletlerin seviyesine çıkıl

masını sağlayacak en cezrî tedbirleri alan Atatürk'e kurtarıcı vasfının ve

rildiğini; 

Bu büyük kurtarıcının bütün karar ve iradelerini hayranı o lduğu bü

yük Türk Milletinin engin ruh ve yüksek v icdanından aldığını; 

Atatürk 'ün Türk Milletinin ulvi mefkure ve inançları yo lundaki bütün 

mücadele ler inde daima beraber ve önde o lduğunu; 

Her Türk 'ün bildiğini; 

Son zamanlarda Atatürk'e karşı yapı lan neşriyatın ve bunlar ın tahri

ki ile büstler ine yer yer vâki olan tertipli tecavüzlerin onun şahsına değil 

fakat Türk inkılâp ve terakki hareketlerine karşı o lduğunu; 

Kanunun fâni bir şahsiyeti, tarihî tenkid hududu haricine ç ıkarmayı 

istihdaf etmediğini, tarafsız tetkiklere ve hükümlere set çekmediğini ; 

Lâyiklik prensibi ile kemale eren terakki gidişini koruyacağını ; 

Rejim dâvalarının etrafında sarsılmaz bir millî tesanüt vücuda getire

ceğini; 

Tasarının güttüğü hedefin Atatürk'ün şahsına mütevecc ih bir gayret

keşlik veya bir taassup eseri olmadığını; 

Atatürk 'ün heykellerine vâki tecavüzlerin artık fâni hayata kar ışmış 

bir şahsiyeti tahkire matuf olmayıp onun eserlerini hedef tuttuğunu; 

Mütecaviz ler i harekete getiren kuvvetlerin şahsî bir düşmanl ığ ın tesi

ri ile yapı lmadığını , bunların inkılâplara, teceddütlere mütevecc ih bulun

mas ında şüphe caiz olmadığını; 
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Cumhur iye t rejimine, Cumhuriyet fikir ve hürriyetine, v icdan ser

bestl iğ ine açıkça sövemedikler inden ve hücuma cesaret edemedikler in

den dolayıdır ki o büyük insanın manevî varl ığına taarruz ettiklerini; 

Onun şahsına tecavüz eden dillerin, heykellerine, büstler ine ka lkan 

ellerin ifade ettiği mâna, doğrudan doğruya Türk Milletinin hürriyetleri

ne ve aziz Türk vatanına ve onun Kemalist rejim ve inkı lâbına çevr i lmiş 

o lduğunun katî olarak bil inmesi lâzımgeldiğini; 

Atatürk 'ün fâni âleme karışan millî bir sembol o lduğunu, bugünkü 

Türkiye 'nin tek halaskar bir timsali bulunduğunu; 

Türk bayrağına bir bez parçası nazariyle bakı lmanın imkânı o lmadı

ğına göre bir milletin sembolü, vatanın timsali olan Büyük bir şahsiyet in 

heykel, büst ve resimlerine de lâalettayin bir k imsenin heykel ve büstü 

ile müsav i tutmanın doğru olamayacağını; 

Ahlâksız lara, kötülük yapanlara suçlarının nevi ve vasfına göre dün

yanın her memleket inde ayrı ayrı cezalar tertip edildiğini; 

İleri sürerek kanunun kabulünü istemişlerdir. 

Kanunun aleyhine bulunan üyeler ise, Atatürk 'ün büyük hizmetler i

ni takdir ettiklerini şahsına karşı derin bir sevgi ve saygı beslediklerini , 

ancak, velevki Atatürk dahi olsa bir şahsı korumak için böyle bir kanun 

ç ıkarmanın hukuk prensiplerine aykırı olacağını, böyle bir zaruret duyu

luyorsa isim zikretmeden Türk Ceza Kanununun bu hususa mütedair 

maddeler in in cezai müeyyidelerinin ağırlaştırı lması suretiyle değiştiri le

bi leceğini ve Ceza Kanunundaki 516 ncı maddenin 3 üncü bendinde ya

zılı âbide ve anıtları koruma hakkındaki hükümler in bu maksad ı temin 

edebileceğini; 

İleri sürerek kanunun tümünün reddini istemişlerdir. 

Net icede kanunun tümü reye konmuş ve yedi redde karşı dokuz oy ile 

kabule şayan o lduğuna karar verilmiştir. 

Bundan sonra maddeler in müzakeresine geçi lmiş ve Hükümet tekli

finin aynen kabulü muvafık görülmüştür. 

Kamutay ın yüce tasvibine ivedilik ve yeğlikle görüşülmek talepleriyle 

arz ına ve Yüksek Başkanl ığa sunulmasına karar verilmiştir. 
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Başkan 

Ankara 

O. T. İltekin 

Kâtip 

V. Asena 
Balıkesir 

Komisyon kararına 

muhali f im. 

M. Erkuyumcu 

Çoruh 

M. Güney 

Erzurum 

E. Karan 

Kars 

Komisyon kararına 

muhali f im. 

L. Aküzüm 

Kütahya 

Komisyon kararına 

muhali f im. 

S. S. Nasuhoğlu 

Yozgad 

N. Ü. Alçılı 

Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara 

H. Ş. İnce 

Ankara 

Komisyon karar ına 

muhal i f im. 

O. Ş. Çiçekdağ 

Çankır ı 

C. Boynuk 

Çorum 

Komisyon karar ına 

muhal i f im. 

H. Ortakcıoğlu 

İstanbul 

A. Moshos 

Kars 

Komisyon karar ına 

muhal i f im. 

A. Çetin 

Seyhan 

S. Serçe 

Mardin 

M. K. Boran 

Prensipte mutabık deği l im. 

Muhalefet imin sebepleri rapordan fazla 

yer tutacak kadar geniş ve uzun o lduğu 

için bunları Yüksek Kamutayda 

arzetmeyi daha uygun bu ldum. 

Buraya sadece muhal i f kaldığımı 

kaydetmekle iktifa ed iyorum. 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Atatürk Aleyhinde işlenen Suçlar Hakkında 
Kanun Tasarısı 

M A D D E 1. - Atatürk 'ün mânevi varlığını tahkir veya tezyif yahut her 
ne suretle olursa olsun bu varlığa tecavüz edenler bir seneden beş sene
ye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Res im, heykel, büst gibi Atatürk'ü temsil eden eşyayı veya Atatürk 
hakkındaki sair eserleri tahkir veya tezyif maksadiy le bozan, kıran, kir
leten veya her ne suretle olursa olsun bunlara tecavüzde bulunanlar 
hakk ında da aynı ceza verilir. 

Yukar ık i f ıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik ve tahrik 
edenler asıl fail gibi cezalandırılır. 

M A D D E 2. - Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla k imse
ler taraf ından toplu olarak veya umumi veya u m u m a açık mahal lerde 
a lenen yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispe
tinde artırılır. 

Birinci maddenin ikinci f ıkrasında yazılı suçlar zor kul lanı larak işle
nir veya bu suretle iş lenmesine teşebbüs olunursa veri lecek ceza bir mis
li artırılır. 

M A D D E 3. - Bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhur iye t savcı
l ıklarınca re 'sen takibat yapılır. 

M A D D E 4. - Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

M A D D E 5. - Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Başbakan 

A. Menderes Başbakan Yardımcıs ı 

S. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 

H. Köy men 

Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü. 

Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

JR. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

H. Özyörük 

Maliye Bakanı 

H. Polatkan 

Bayındırl ık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
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Eko. ve Ticaret Bakanı 

G. ve Tekel Bakanı 

Muhlis Ete 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

Dr. E. H. Üstündağ 

Tar ım Bakanı 

R. Salim Burçak 

Ulaşt ırma Bakanı 

N. Okmen 

Çal ışma Bakanı 

S. Kurtbek N. Özsan 

İşletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ 
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Adalet Komisyonu Raporu (*) 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanun tasarısının önce

likle görüşülmesini kabul edenler... Etmeyenler.. . Öncel ikle görüşülmesi 

kabul edilmiştir. 

Bu tasarı hakkında bir önerge vardır, okuyoruz. 

Atatürk Kanun tasarısının müzakeresine baş lanmadan önce bu tasa

rının gerekçesi ve metni üzerinde vâki olacak konuşmalar ın bir suitefeh-

hüme meydan vermemesi maksadiy le ve büyük koruyucu, büyük asker 

ve büyük reformist Kemal Atatürk'e ve onun inkılâplarına bağlı l ık hisle

rimizin hep beraber ifadesi gayesiyle Meclisimizin Başkanl ıkça üç daki

kalık ayakta tazim sükûtuna davet buyurulmasmı arz ve teklif eder im. 

B A Ş K A N - Takriri kabul edenler... Etmeyenler. . . İttifakla kabul edil

miştir. 

Ş imdi üç dakika ayakta tazim duruşu yapacağız . 

(Üç dakika ayakta tazim duruşu yapıldı ) 

(*) Tutanak Dergisi Cilt Sayfa 

Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

Çanakkale 

Bedi Enüstün 

6 60, 253, 294 
7 40:65,65:74,79:96,96:131 
9 123, 251:256,266:278,278:290,295:298,303:324 
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BAŞKAN - Şimdi kanun tasarısının tümü hakkında söz isteyen arka

daşların isimlerini okuyorum. 

Salâhaddin Âdil (Ankara) , Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun) , O s m a n 

Çiçekdağ (Ankara) , Bedi Enüstün (Çanakkale) , Mustafa Ekinci (Diyarba

kır) , Fahri Ağaoğlu (Konya) , Kâmil Boran (Mardin) , Sinan Tekel ioğlu (Sey

han) , Abdürrahman Boyacıgiller (Zonguldak) , Yusuf Azizoğlu (Diyarba

kır) , Abbas Çetin (Kars), Süreyya Endik (Çanakkale) , Kâz ım Arar (Çankı

rı) , Enver Karan (Erzurum), Füruzan Tekil ( İstanbul) , Behzat Bilgin (İz

mir ) , Ferit Alpiskender (Diyarbakır) , Muhlis TLimay (Manisa) , Nurett in 

Ertürk (Sivas), Sait Bilgiç (İsparta), Bahadır Dülger (Erzurum) , Ali Fahri 

İşeri (Balıkesir) , İzzet Akçal (Rize), Mehmet Daim Süalp (Siird), Sal im Ser

çe (Seyhan) , Hüseyin Ülkü (Niğde). . 

BAŞKAN - Söz, Salâhaddin Âdil (Ankara) indir. 

SALÂHADDİN ÂDİL (Ankara) - Muhterem arkadaşlar, huzurunuza 

getiri len bu mevzu, basit bir heykel muhafazası tasarısı değil çok m ü h i m 

hukuki , içtimai, millî terbiye ve tarih bakımlar ından, şahsi his lerden aza

de olarak, tetkika muhtaç şümullü bir meseledir. 

Bu sebeple zatî müşahedat ıma ve içinde yaşadığ ım vekayia müsteni t 

mâruzât ım belki uzunca olacaktır lütfen sabır ve müsamahan ı z ı esirge

memeniz i rica edeceğim. 

Atatürk Kanunu ismiyle ve müstacel iyetle müzakeres i talebiyle Mec
l isimize tevdi edi lmiş olan bu tasarı, biri timsal ve heykel ler ine karşı di
ğeri Atatürk eserleri hakkında mütecaviz efal ve Deyanatı ist ihdaf e tmek
tedir. Bu tarzda şahsi bir kanun yapı lmasının şimdiye kadar hiçbir m e m 
lekette emsal i olmadığı, hukuken bunun gayri caiz bu lunduğu ve mevcut 
kanunlar ımız ın, teklife sebep olan maksadın teminine kâfi geldiği hu
kukçu arkadaşlar tarafından dermeyan ve izafi edi leceğinden ben bu 
noktai nazara iştirakle beraber evvelâ birinci kısmı hakk ında tarih, sos
yal ve millî terbiye bakımından mütalâamı arzedeceğim. 

Mil letimiz hemen bir buçuk asırdan beri bâzı fasılalarla ve gitgide bü

yüyen adımlar la idari bir teceddüt ve tekâmül devrine girmiş ve bugün 

lehülhamd en mütekâmi l bir şekli hükümet olan demokrat ik rej ime ka

vuşmuştur . 

Yüz elli seneden beri devam eden bu mütaaddit ve daha evvelki lerden 

kuvvet alan hamleler uğrunda bütün varlıklarını ve hayatlarını feda eden 

yüksek, faziletkâr vatanperverler pek çoktur. Bunların cümles ine hürmet 

bes lemek, namlar ına heykeller, âbideler dikmek milletin şükran borcu ve 

muhafazalar ı da vazifesidir. Ancak bunda bir memleket inkılâbı değil 
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dünyanın kurununu değiştiren, İstanbul 'un fethi ile Türklüğe ebedî bir 

fahir ve gurur yolu açan Fatih'in, Selim'lerin, Reşit, Mithat paşalar gibi 

zamanımız ın da hakları yok mudur? Yüksek mil let imizin ist ikbalde yal

nız siyasi değil, ilim, fen, sanat... sahalarında memleket imize şeref ve şan 

verecek ve adlar ına âbideler diki lmesine müstahak olacak vatandaşlar ı 

mız bu h imayeden mahrum mu kalacak? 

Bir mukayese yapmak icabederse, yukar ıda arzettiğim zevat ve emsa

linin hizmet ve muvaffakiyetlerini ancak yaşadıkları devrin, o zamank i si

yasi ve içtimai millet kabil iyetinin derecesiyle ö lçmek doğru olur. Halen 

bu tasarının haricinde kalan heykellerimiz var. Bunların muhafazas ına 

alâkadar o lmayacak tahriplerine seyirci mi kalacağız? Bugün menkûp 

kimseler in tekrar iktidara gelmeleri mümkün siyasi ahvaldendir . Bunla

rın da şahıslarına mahsus kanun çıkartmalarına misal mi vereceğiz? 

Arkadaşlar , Mustafa Kemal Paşa'nın gerek İstiklâl Harbi s ırasındaki 

hüsnü idaresi ve sonra da memleket imiz in terakki ve teceddüdüne doğ

ru atılan bâzı mühim adımlardaki rehberliği ile milletin şükranına müs

tahak bu lunduğunda şüphe yoktur. Bu yeni fikirler ve teşebbüsler Bü

yük Millet Meclislerinin tasvibinden geçmiş, kanuniyet kesbetmiş ve mil

lete maledi lmişt ir . 

İstiklâl Harbinde Mustafa Kemal Paşa'yı başında tutan erkekli , ka
dınlı seve seve fedayı can eden ve nihayet asırlardan beri en büyük ana
nelerle bağlı bulunduğu padişahlık ve hilâfeti; memleket in hayat ve istik
bali namına, terkte tereddüt etmeyen büyük Türk Milleti, mütaak ıp mü
him tebeddülat ı da sükûnet le karşı lamış fakat, pek tabiî olarak, tekâmül 
seyrindeki süratin anormal o lmasından dolayı bir kısım halk efkârında 
da bâzı nahoş izler bırakmıştır. Yirmi beş seneden beri birçok ahval ve 
şerait tesiriyle mühim ve mütezait bir tarzda azalan bu izler tamamiy le 
zail o lmamakla beraber, 14 Mayıs seçimleriyle de sabit o lduğu üzere, bu
gün ancak pek basit görüşlü, belki fazla ananeperest bir cüz'ü kalile in
hisar etmiş bulunmaktadır ki, bu gibilere en müterakki mil let lerde de te
sadüf olunur. Nasıl bir tesir alt ında vukubulduğu meçhul kalan ve Hü
kümet imiz in zayıf telâkki o lunduğu bir zamanda vukubulan bâzı hâdisat 
bu cümledendir . Fakat Hükümet in Millet Mecl is imizden it imat reyi a lma
sı ve mevcut kanunlar dairesinde harekete geçmesi bunları derhal önle
miştir. Acaba bu, kavanini hazıramızın Hükümet in bugün getirdiği tasa
rı gayesini temin ettiğine delâlet etmez mi? Tasarının esbabı mucibes in-
de şöyle bir cümle var: "Bu tasarı kanunlaştığı takdirde mil letçe hissedi
len büyük bir ihtiyaç tatmin edilmiş olacaktır." Arkadaşlar 1946 y ı l ından 
beri mil letin köylüsü ile, kasabalısı ile temas ettiniz, di leklerini dinledi-
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niz, aman bize bir heykel dikin diyen tek bir vatandaşa rastladınız mı? 

(Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar ; inkılâp ve rejimlerin bir şahsa zafesi maalese f Şarka ve 

b i lhassa memleket imize mahsus bir haleti ruhiyedir. Bunun en büyük 

mahzuru şahsi prensipler doğurması, zümreler yaratması ve binnet ice 

mil let aras ında badii tefrika olmasıdır. Türk Milleti dinî, hususi prensip

ler, tarikatlar yüzünden çok kurbanlar vermiştir. Siyasi, şahsi prensipler 

de, bâzı memleket lerde bugün dahi tehlikeli vaziyetler ç ıkarmaktadır . 

Dünyada hemen her millet bâzan büyük felâketlere mâruz ka lmış bâ

zı önderler idaresinde ihtilâller, inkılâplar geçirmiş fakat muvaffakiyet le

rin bir şahsa atıf ve isnadı doğru görülmemiş, kabul o lunmamış ve son 

zamanlarda meçhul asker diye millete mal edi lmek şekli bu lunmuştur . 

Y i rmi beş sene evvel geçirmiş o lduğumuz inkılâbın şahsa isnadı da 

ayrı bir hizip yaratmıştır. Halbuki, bu inkılâbın neler o lduğu, ne Halk 

Partili arkadaşlarca ne de, encümende bizzat beyan ettikleri üzere, kıy

metli Hükümet Reisi ve l iderimizce tespit olunabilmiştir ; kanaat imce 

o lunamayacakt ırda. 

Halbuki hiçbir tesir alt ında olmayarak, bütün kalbimizle inandığ ımız 
ve sadık kaldığımız ve kalacağımız demokratik rejim ve part imiz progra
mı o lgun milletimizin çoktan sinesine ve dimağına yerleşen, memleket in 
terakki ve tealisine hadim, bütün inkılâp umdeler ini içine almış, kendi
ne mal etmiş bulunmaktadır . Hukuki bir Hükümet teşekkül ett ikten ve 
muvaf ık, muhtel i f bütün millet demokratik prensiplere i t imadını göster
dikten sonra hududunu gayr imuayyen şahsi ve maziye karışan bir tarz 
üzer inde durmak ve idamesine taraftar olmak tefrikadan başka bir şey 
olmaz. Memleket için de hayırlı olmaz. Daima ileri görüş lü lüğünü bekle
diğimiz gençlik için de biraz mazi perestlik olmaz mı? 

Ben fikir ve kanaatlerin şahsa bağl ı l ığmdaki mehazir i b i t tecrübe gö
ren, şeflik veya diktatörlüğe nihayet veren demokrat part inin böyle zata 
mahsus bir kanun yapmasın ı bütün ruhumla bağlı bu lunduğum demok
rasi rejimiyle kabili telif görmüyorum. 

Tasarının ikinci gayesine gelince : 

Tasar ının daha mühim tarafı bu ikinci kısımdır. Bununla Hükümet 

Atatürk 'ün efal ve icraatı ve şahsı hakkında söylenen veya yazı lan bâzı 

şeyleri, savcının hakkı takdirine bırakmak suretiyle, tecavüzkâr, hakare-

tâmız veya tezyifkâr bularak tecziyeyi kastediyor vs vatandaşı velevki sa

rih ve doğru mütalâas ından mahrum bırakmak suretiyle hakkı ke lâmın 

mil letten kısmen olsun nez'ini istiyor. 
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Arkadaşlar , biz insanlar arasında fevkalbeşer, lâyuhti bir k imseye 

inananlayız. Binaenaleyh, büyük hizmetlerini takdirle karşı ladığımız 

Mustafa Kemal Paşanın da idari, içtimai, siyasi hataları bu lunduğunu 

söylemek ve yazmaktan menedecek bir kanunu demokrat ik rejimi be

n imsemiş olan bizlerin kabulüne bugünkü Mecliste imkân o lmamak ica-

beder. 

Bu Mecl is kürsüsünden acı acı şikâyet ettiğimiz 27 senelik şeflik ida

resi mahzurlar ını , memlekete yapı lan fenalıkları, hakiki Cumhuriyet i , 

ancak milletin sağduyusuna dayanarak mevki i iktidara gelen bugünkü 

hukuki bir Hükümet le vücut bulduğunu yüzlerce defa tekrar eden bizler 

değil miydik? Halk Partisinin binbir yo lsuz luğunu z ikrederken Mecl ise 

hâkim olan bu parti âzalarının ne suretle intihap o lunduğunu bi lmiyor 

muyduk? Şimdi bu geçmiş idareye şeflik veya diktatörlük demek tecavüz 

telâkki o lunarak söyleyen ve yazanı hapse mi mahkûm edeceğiz? (Öyle 

şey yok sesleri) Daha dün Arapça ezanı, dinî âbidelerin açı lmasını kabul 

eden ve anlaşı lmaz bir hale sokulan dilimizi doğrul tmaya çal ışan bizler 

değil miyiz? Milletin ruh ve vicdanını anlamayan bâzı dar görüşlü kimse

ler bu teşebbüslerimizi de Atatürk inkılâbı gidiyor diye suitefsir etmedi

ler mi? Bu gibilere ben şahsen hak vermek zaruretini görüyorum. Çün

kü kemal i teessür ve teessüfle söylüyorum ki, 27 senelik devirde riyakâr, 

menfaatperest birçok yazarlar, hatipler, şairler, milletin gösterdiği fera

gat ve fedakârlığa, kahramanl ığa hemen hiç kıymet vermeyerek. (Soldan 

alkışlar) Tek şahıs için uluhiyete kadar yüksel ten kasideleriyle gençl iğe 

birçok yanl ış kanaatlar, hakikata uymayan fikirler, kıymetler aksettir-

mişlerdir, birçok hakayiki tarihiyeyi ketim veya tahrif etmişlerdir. Ensali 

at iyenin, pek çok dersler alacağı bu mühim inkılâbı ve tecdit devr ine ait 

bitaraf tarihî yazı lardan mahrum kalmasını demokrat ik bir idare nasıl 

tecviz edebilir. 

Cahil telâkki ettiğimiz büyük millet kitlesinin yukar ıda arzett iğim ta

hammül ve haz ımkâr l ığma karşı münevver dediğimiz gençlerin bu haka-

y ıktan tevahhuş etmeleri akla gelmeli midir? 

Fikir hürriyeti, yazı hürriyeti, vicdan hürriyeti prensipler imizin tatbik 
şekli bu mudur? 

Arkadaşlar ; Mustafa Kemal Paşanın hizmetleri şu kadar, hataları bu 

kadar, birbirini ifna etmişler gibi garip ve cahilane bir f ikirden kendimi 

tenzih eder im. Fakat her fâni gibi onun da hem büyük hizmetler ini hem 

hatalarını, noksanlarını millete açıkça aksett irmeyi bir vecibei tarihiye ve 

bir vazifei vataniye addeder im. 
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Arkadaşlar ım, sözlerim gayet açıktır. Memleket imiz büyük bir tekâ

mül geçirmiş, inkılâp yapmış ve bu bakımdan bütün Şark mil let lerine 

numune ve rehber olmuştur. Mustafa Kemal Paşanın bu inkı lâptaki bü

yük hissesi hiçbir zaman inkâr edilemez. Fakat bu tekâmül ve inkılâbı 

yalnız bir şahsın eseri saymak ve bunda milletin ve milletin diğer büyük

lerinin hisselerini nazara a lmamak tarihe ve m İlete karşı büyük bir ih

mal teşkil eder. Herkes bilir ki bu tekâmül ve inkılâb iki asır evvel başla

mıştır. Devam etmektedir ve edecektir. Mustafa Kemal Paşa bu tekâmü

lün semereler ini toplamakta büyük bir gayret ve cesaret göstermiş, vazi

fesini ifa etmiştir. Fakat tekâmül ve bunun doğurduğu inkılâp tabiatiyle 

devam etmekte ve gel işmektedir; hakikatleri olduğu gibi görmek, söyle

mek ve yazmak daha doğru ve memleket için daha hayırlı olur, kanaat in

dey im. 

Muhterem arkadaşlarım Türk'ün yegâne timsali altı asırlık Al Sanca

ğı, itilâ yolu da, hak ve demokrasi yoludur. Cenabıhak bizleri bunlardan 

ayırmasın. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Arif Hikmet Pamukoğlu (Giresun). 

AR İF H İKMET PAMUKOĞLU (Giresun) - Muhterem arkadaşlar, tarih

te uzun bir devre içinde, Birinci Cihan Harbine gel inceye kadar mil letçe 

ve Devletçe ismimiz (Hasta adam) dı. Bu hasta adam bir taraftan içten, 

diğer taraftan da dıştan inen haklı veya haksız darbelerle Birinci C ihan 

Harbinin sonunda haleti nez'e düştü. Türk Milletinin ön safta gelen mü

nevverleri yo lunu dahi şaşırarak, dinç Cumhuri}^et devrinin Lozan Mu

ahedes inden sonra mânasını anladığımız ve anlatmaya çalıştığımız hâki

miyet ve istiklâl mefhumlarını dahi âdeta diksiyonerden si lmeye ye l tene

cek dereceye indiler. 

Arkadaşlar ; Türklüğün asırlarca süren en büyük satveti, en büyük 

tealisi devr inde, onun ayağına kadar giden Düveli Muazzamanın 1535 

senesinde nasıl rükû ve sucuda vararak kapitülâsyonları elde ettikleri 

yüksek malûmunuzdur . Atıfet kabil inden bir taraflı istihsal ettiği kapitü

lâsyonlarla bi lâhara ticari, hukuki iktisadi, içtimai, netice it ibariyle her 

sahada bu memleket i asırlar boyunca nasıl boyunduruk alt ında inlet

mişler ve o zaman bu kuru hakimiyet ve istiklâl me fhumuna mil letçe ve

recek tek mânayı bulamamışlarsa; milletin hastalığını zaman ında keşfe

derek ona sadece Türklüğe hâs olarak istiklâl ve hâkimiyet aşısını vuran 

Atatürk 'e karşı da bütün Türk Milleti ve Türk gençliği maşer i v i cdanında 

maddi ve mânevi varl ığında en mukaddes yeri zaten ayırmış bu lunmak

tadır. 
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Muhterem arkadaşlar, kanun realiteye uydukça mâna ifade eder. Re
alite bu o lduktan sonra Atatürk 'ün şahsını korumak için kanuna ne lü
zum vardır? (Bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; fazla sabrınızı tüketmemek için kısa söyleye
ceğim. Maalesef bu hususta cereyan eden müzakere ler esnas ında bir 
parça rahatsız o lmama rağmen yatağ ımdan kalkarak bu işi görüşmek 
üzere toplanmış olan Adalet Komisyonuna koştum. Sırf bir hukukçu sı-
fatiyle, Adalet Komisyonunda işittiğim sözleri, empersonel mahiyette , şa
hıs ismi z ikretmeyerek, objektif bir şekilde bir iki kel ime ile hulâsa etme
ye çal ışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamız ın 69 uncu maddes i muc ib ince 
"Türkler kanun karşısında eşittirler; her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ay
rılıkları kaldırılmıştır". 

Sayın bir hukukçu arkadaşımız; bu madde metnindeki "kişi" ke l ime
sinin yaşayanlar ı i lgilendirdiğini öne sürerek mevzuubahis tasarının bir 
imtiyaz veyahut bir "Ayrıl ık" manasını tazammun edemeyeceğini ifade et
miştir. 

Muhte rem arkadaşlar; eğer bu görüş doğru ise, bir müell i f in, yaşar
ken o lduğu gibi, ö lümünde de, bizim mevzuatımız mucib ince tam otuz 
sene, muhtel i f Devletler mevzuat ına tevfikan 30 la 50 aras ında tefavüt 
eden bir müddet le ve Berne Muahedesini kabul eden tebaa, vatandaş , ec
nebi farkı gözetmeksiz in istifade ettiği fikri hakları nasıl hukukan izah et
mek kabil o lur? 

Anlaşı l ıyor ki, hukukan böyle indî bir mütalâaya asla cevaz görüleme
mektedir . 

Diğer Sayın bir hukukçu tasarıyı müdafaa sadedinde mademki bir 
dâva ikame etmek hakkı vereseye intikal ediyor. Bu şahsidir, b inaena
leyh, böyle şahsi bir kanun vaz' ına mâni yoktur, i fadesinde bulundular . 

Muhterem arkadaşlar, bu görüş mevzuubahis tasarının lehinde değil, 
naçizane kanaat imce tam aleyhindedir. Çünkü, vereseye intikale müta-
allik hükümler esas muayyen bir şahsa değil, mücerret ve u m u m i hü
k ü m olarak bütün şahıslara şâmildir. Dolayısıyla umumi ve mücerrett ir , 
bir hükümdür . 

Keza aynı sayın bir şahıs Ceza Kanununun 516 ncı maddes indek i 
hükmün , "büstlere, heykellere ait" hükmün, Atatürk'ü istihdaf edemeye
ceğini ileri sürmüştür. 

Muhterem arkadaşlar, kanun, bi lhassa umumi mahiyet i haiz bulu
nan Ceza Kanunu vasfını haiz olunca bu ifade karşıs ında bir hukukçu 
sıfatiyle teessür duymamak imkânsızdır. Çünkü kanun bütün ülkelere 
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seyyanen tatbik olunur, kelime, tâbir ve hükümler in şahıslara göre mâ
na ve me fhum değiştirmesi c idden anlaşılır m u a m m a değildir. 

Y ine aynı sayın hukukçu, Atatürk hakkında Ceza Kanununa h ü k ü m 

konulmas ı kanun tekniğine de uygun değildir, dediler. Fakat muc ip se

bebini beyan buyurmadı lar . Bir sembol kel imesini zikirle yetindiler. Kül

tür gibi bu kel imede huzursuzluk içindedir. 

Muhterem arkadaşlar; Atatürk her şeyden evvel Türk'tür. Bütün 

Türkler için mevzuu Ceza Kanunu neden Atatürk için mevzuubah is ol

mas ın? Türkler hukukan müsavi değil midirler, .-canun önünde eşit değil 

midirler, Anayasamız ın 69 uncu maddesi bunu âmir değil midir? 

Bütün medeni milletler mevzuat ı ile konsepsiyonu, hakiki şahısları 

bir tarafa bırakal ım, biraz daha ileriye, diyerek umumi temayül sadedin

de dahi mânevi şahısları ve bunların en büyüğü olan devleti de hukukan 

müsav i telâkki etmiyorlar mı? 

Hükümet namına, Komisyonda böyle bir kanunun kabulüne zaruret 
o lduğu öne sürülerek zaruret o lunca hukuki esaslara bakı lmaz, fikri ifa
de edildi. 

Muhterem arkadaşlar, naçizane kanaat imce zaruret yoktur. Arkadaş 
lar varsa, her şeyden evvel açıkça izhar ve ispat edilmelidir. Atatürk 'ün 
ebediyete intikal inden itibaren geçen on, on iki sene zarfında, mevzuuba
his edilen tecavüzlerin asla sebketmediği hepimizce ma lûmdur . Son gün
lerde sekiz dokuz hâdisenin, sekiz dokuz kişi tarafından ika edi lmiş ol
ması hiçbir zaman Türk Milletine, onun temayülüne, sevgi ve saygıs ına 
kıstas o lamaz. Bu Ulu Millet lâalettâyin bir şahıs için bile, ö lümden son
ra terbiyesi, görgüsü, ananesi, asaleti ve âlicenaplığı icabı olarak, rahmet 
okurken, kurtarıcısına karşı hiç şüphesiz ancak minnet ve şükran hisle
riyle memlûdur . 

Bugün, son tecavüz hâdisesinden sonra, o ldukça uzun bir z aman 

geçtiği halde memnuniyet le kaydedel im ki bir yenisi vâki o lmamışt ır . Bu 

da hususi bir kanunun vaz ve tedvininden ziyade, Hükümet in müdebbi r 

ve müteyakkız davranması sayesinde husul bulmuştur. Demekki öne sü

rülen zaruret teeyyüt etmemektedir . Bununla beraber, kanuni tedbir 

a l ınması arzu buyurulursa, bunun yeri şüphesiz, umumi kanun olan Ce

za Kanunudur . Ana prensiplerden ayrı lmak için mukni bir sebep derme-

yanı naçizane kanaat imce, hayli müşkül olsa gerektir. 

Y ine Komisyonda Hükümet namına, bir köydeki büstün baş ına bir 

bekçi mi konmal ı? Gece, bu büste vâki tecavüzden dolayı Hükümet niçin 

muhatap tutulsun, i fadesinde bulunuldu. 
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Muhterem arkadaşlar; Hükümet , hâkimiyet in kuvveden fiile intikali 

o lduğuna göre, Türkiye Cumhuriyet i hudutları içinde hâkimiyet i i lgilen

diren her şahıs, her mal ve her şey, şüphe yoktur ki, hâkimiyet in ifadesi 

olan kanunlar ın ve dolayısıyla onları tatbikle mükel le f bu lunan Hüküme

tin z ımanı alt ında bulunmaktadır . Orada, köy, kent, ocak, bucak, dağ, 

tepe değil ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyet i ülkesi mevzuubahist i r . 

Bir buçuk asırdan beri hâkimiyeti mahiyetiyle birlikte kuru bir lâfız

dan ibaret kalan ve 1535 yı l ında Lozan Muahedenames ine kadar her sa

hada milleti çok ağır şartlara tâbi tutarak terakki ve taaliye engel o lan 

kapit i lâsyonlarm (tebea) tâbiri üzerindeki mühl ik tesirlerini, mezkûr mu

ahedenin yürürlüğe g irmesinden beş sene sonra sabır, tevekkül ve bin-

bir iht imam ile hazırlanan vatandaşl ık kanunumuzla , Atatürk, teba tâbi

rini ve onun farklı tesirlerini maziye mal ederek, hukukta eşitliğin biricik 

hukuki ve siyasi sembolü olan vatandaş tâbirini, Türkler aras ında tam 

bir müsavat ın kıstası olarak benimsemiş bulunmaktadır . 

Vatandaş lar arasında, müsavat esası üzerinde, bu derece hassasiyet 

göstermiş bulunan Atatürk, Türklüğü diğer bir ifade ile, vatandaşl ığ ı ya

ni, hukuktan istifade de eşitliği âmir bulunan sıfata büyük bir ehemmi

yet atfetmekle, Türk Milletini, tabiî ve haklı olarak, her şahsın ve her şe

y in üstünde tutmuştur. 

Binaenaleyh her şahsın ve her şeyin üstünde bulunan Türk Milleti

nin hâkimiyet bakımından mevcudiyetini , bakâsını , emniyet ve asayişini 

sağlayacak tedbirleri muhtevi Ceza Kanunu mevcut iken, bir Türk ol

makla da ima şeref duyduğunu, Ne Mutlu Türküm diyene, vecizesiyle iz

har ve tekrardan zevk duyan, Atatürk'ün sağlığında, şahsı ve şahsi men

faatlerini korumaya kâfi gelen Ceza Kanunumuz acaba şimdi niçin kâfi 

ge lmiyor?. (Sağdan alkışlar) Neden, son tecavüz hâdisesinden sonra bir ye

nisi vukubulmuyor? . Koca bir milletin emniyet ve asayiş bak ımından ida

resine kâfi görülen Ceza Kanunu, kâfi addedil iyor da hukuki bak ımdan 

nihayet bir Türk vatandaşı olan Atatürk'ün emniyet ve asayiş yönünden 

Ceza Kanunu ile iktifa edi lmeyerek şahsi ve şahsı menfaatleri bakımın

dan hususi bir kanun vaz ve tedvini cihetine gidil iyor?. Bu tarzı telâkki 

cemiyet için mevzu bir kanunun, bir şahıs için kâfi added i lmemes i gibi, 

bir zehap uyandırması ve dolayısıyla hukuki bak ımdan müsavat ı ihlâl et

mesi hasebiyle, Atatürk 'ün aziz ruhunu da rencide edeceğine maddi ve 

mânev i mevcudiyet imle kani bir arkadaşınız ım. 

Bu kanaat le keyfiyetin bir kere de alâkası cihetiyle Anayasa Komisyo

nunca incelenmesi hususunda bir takrir takdim etmiş bu lunuyorum. 
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Mâruzât ım bu kadardır. 

BAŞKAN - Osman Şevki Çiçekdağ. (Ankara) 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - Aziz arkadaşlar ım; bugün bu

rada Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Hükümet taraf ından ha

zır lanan ve Adalet Komisyonunda 7 ye karşı 9 oyla kabul edilen kanun 

tasarısını müzakere ediyoruz. 

Adalet Komisyonunda tasarının aleyhinde konuşan ve oy veren bir 
arkadaşınız sıfatiyle komisyonda ileri sürdüğüm noktai nazarı, dayandı
ğ ım naçizane fikir ve prensipleri burada huzurunuzda millet ve umumi 
efkâr önünde belirtmeyi kendimce kaçınılmaz bir vazife saymış bu lunu
yorum. Takdir ve karar sizindir, Yüksek Meclisindir. 

Sayın arkadaşlar ım; 

Tetkik buyurduğunuz tasarı gerekçesi, Adalet Komisyonunda lehte 
konuşan bir kısım arkadaşların Adalet ve İçişleri Bakanları ile Başbaka
nın noktai nazarlarını hulâsatan aksett irmektedir ki, bunları üç esasta 
toplamak mümkündür . 

1. Atatürk vatanı istilâdan kurtaran, Türk Milletinin istiklâlini sağla
yan saltanatı deviren ve Garp medeniyet ine uymak ve bütün medeni mil
letlerin seviyesine ulaşmak için gereken cezri tecbirleri alan kurtarıcı in
sandır. 

2. Son zamanlarda Atatürk'e karşı yapılan neşriyat ve bunlar ın tah
riki ile büstlerine yer yer vâki olan tertipli tecavüzler, onun şahsına de
ğildir. Onun eserlerine karşıdır. Türk inkılâbına, teceddüt ve terakki ha
reketlerine müteveccihtir. Cumhuriyet rejimine, Cumhur iye t fikir ve hür
riyetine, v icdan serbestliğine açıkça sövemeyen ve hücuma cesaret ede
meyenlerdir ki, onun mânevi varl ığına taarruz etmektedir ler. 

3. Tasarı Atatürk 'ün fani olan şahsını, tarihî tenkid hududu harici
ne ç ıkarmak, tarafsız tetkiklere ve hükümlere set çekmek gibi bir mak
sadı ist ihdaf etmemektedir . Türk bayrağını nasıl ki bir bez parçası addet
miyorsak, millî bir sembol olan Atatürk'ün şahsiyetini ve büstlerini de di
ğer şahıslar ve büstlerle karşı layamayız. Tasarı âyiklik prensibi ile ke
male eren terakki gidişini koruyacaktır. Tasarı Atatürk 'ün şahsına müte
veccih bir gayretkeşlik ve taassup eseri değildir. Ahlâksız lara kötülük ya
panlara suçlarının nevi ve vasfına göre dünyanın her memleket inde de 
ayrı ayrı cezalar tertip edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar ım; gerek tasarının gerekçes inden ve gerekse 

Adalet Komisyonunun raporundan hulâsa ettiğim bu fikirlerden sonra 

niçin tasarının aleyhindeyim? 
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Şimdi ben de burada dayandığ ım ve Adalet Komisyonunda belirtt iğim 

psikolojik, politik ve hukuki sebep ve mesnetleri sırasıyla arzedeceğ im. 

Birinci maddede topladığım fikir ve kanaatte arkadaşlar ımla tama

men bir im ve beraberim. En aşağı bu arkadaşlar kadar Mustafa Kemal ' in 

mert ve kahraman şahsiyetini, medeni cesaretini takdir ve takdis eden

lerdenim. 

Aziz yurdu halâsa, istiklâle ve ikbale götüren Millî Mücade le harika

sının önderi , başbuğu Gazi Mustafa Kemal ' in hayranıy ım. 

Türk Milletinin başında ve fakat daima onunla beraber olarak Cum

huriyet İnkılâbını yapan, terakki, teceddüt ve medeniyet eserlerini yara

tan, kara kuvveti ve kör taassubu ortadan kaldıran Kemal Atatürk 'ün 

şeyda aşıkıyım. Bütün bu Cumhuriyet ve kemal eserlerini ebediyen ya

şatmak ve korumak üzere iman ve bir irade birliği yaparak saf bağ lamış 

olan gönül lü Türk Milletinin naçiz bir neferiyim. Mustafa Kemal aşkını 

onun Ankara 'ya daha ayak basmadığı bir sırada, bundan 32 sene evvel 

t e rennüm etmiş bir arkadaşınız ım. 

İşte bütün bunlar içindir ki, bu tasarıya muhal i f im. Çünkü böyle bir 
kanunla aradan 30 sene geçtikten sonra onun ölmez mânev i varl ığını 
kahraman ve halaskar şahsiyetini, yaratıcı ve inkılâpçı hamleler ini mil
letçe taziz ve takdirden uzaklaşmış, mukaddes ve müebbet inkı lâp ve me
deniyet eserlerinin sarsıldığı veya sarsı lmaya yüz tuttuğunu, kara kuvve
tin ve kör taassubun homurdanmaya, irticaın hort lamaya başladığını , 
her gün biraz daha yol a lmak iştiyakiyle yo lcusu o lduğumuz nur ve me
deniyet yo luna kara bulutların çökmekte o lduğunu, ikrar, kabul ve ilân 
etmek gibi hakikatla ilgisi o lmayan bir duruma kendimizi atmış o luyoruz 
da ondan ve bi lhassa onun için bu tasarıya muhali f im. (Bravo sesleri). 

Bu tasarıya 22 milyon Türk 'ün içinden çıkmış olan birkaç meczup ve

ya mecnun veya sarhoşun veyahut kanı bozuğun namerdane fiil ve ha

reketlerini, bütün millete değilse bile büyük bir ekseriyete male tmek gibi 

bir kanaat in doğmasına yol açacağı içindir ki, muhali f im. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

Yine bu tasarıya her an bizde olan, ruh, şuurumuzda yaşayan, ebedi 

hürmet , muhabbet ve minnetle haleldar âbidesi kalp ve v icdanımızda 

yer leşmiş bulunan Atatürk'ü bizden ayırmış gibi oluyor da onun için mu

halif im. (Bravo sesleri). 

Yine bu tasarıyı, memleket te Atatürk'ü ve eserlerini takdir ve takdis 

edenler in azalmaya, takdirsizlerin ve nankörlerin çoğa lmaya başladığı ve 

bu it ibarla takdirsizlerin ve nankörlerin ceza zoruyla takdirkâr olmaları 
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veyahut susmalar ı mânas ında bir telâkkiye meydan verebi leceği içindir 
ki ve bunun da hakikate asla uygun olmadığını real i telerden, yaşayan 
hakikat lerden mülhem olarak yakînen bildiğim ve gö rdüğümden ötürü
dür ki, isabetsiz görüyor ve ona muhal i f bu lunuyorum. 

Y ine bu tasarıya, Atatürk'ü ve eserlerini takdir ve takdis eden mi lyon

larla, e tmeyen veya edemeyen birkaç kendini bilmez veya kanı bozuğu 

bundan böyle ayırdetmeye imkân veremeyeceğinden dolayıdır ki, muha

lifim. (Alkışlar). 

En nihayet onun lisanı ile "bu aziz vatanın her köşesini sulayan kan

ların bedeli o lan" ve Türk gençliğine ilelebet muhafaza ve müdafaas ı ema

net edi lmiş olan Cumhuriyet in ve inkılâp eserlerinin hali hayat ında Türk 

Mil letinin millî şuur ve v icdanına yerleştiğini ve yaşadığını görerek endi

şesiz gözlerini kapayıp fâni hayata veda eden Atatürk 'ün aziz ruhunu bu 

mukaddes emanetini aradan bu kadar yıl geçtikten sonra şimdi yani 

onun yürekten özlediği ve mukaddes ideal yaptığı bu demokras i devrin

de muhafaza ve müdafaa edemiyormuşuz gibi b.r his ve mâna ile azap ve 

ıst ıraba sokacağımızdan ötürü duyduğum endişenin tesiriledir ki, bu ta

sarıya muhal i f im. 

Aziz arkadaşlar ım, bu saydıklarım işin psikolojik cephesidir. 

İşin bir de politik cephesi vardır ki, bunun ehemmiyet i saydıklar ım

dan hiç de aşağı değildir. Belki de fazladır. Arzedey im : 

Millî hâkimiyet uğrunda iradesini büyük bir iman, büyük bir aşk ve 
heyecan ile belirterek bir 14 Mayıs inkılâbı yapmış ve böylece bütün me
deni dünyaya medeni ve siyasi rüştünü en beliğ ve veciz mânas iy le an
latmış ve onların sonsuz hayranlığını kazanmış olan Türk Milletinin bu 
ulvi ve muhteşem muvaffakiyet ve mazhariyeti karşıs ında tasarının, bizi 
çekemeyenler in , ileri ve medeni hamlelerimizi istemeyenler in, düşmanla
rımızın bizi gözden düşürmek için, yaptıklarımızın, yaratt ıklar ımızın su
ni ve muvakkat o lduğunu, cebir ve zora dayandığını ve ancak onun tesir 
ve tazyikıyle yaşadığını boş ve haksız yere propaganda etmeler ine mey
dan vereceğinden endişe ediyor ve bu sebeple de ona muhalefet e tmiş bu
lunuyorum. 

Şimdi işin hukuki cephesine geçiyorum : 

Bu tasarının müzakeresi sırasında gerekçeden ve komisyon raporun

dan başlayarak çok yer inde ve haklı olarak Atatürk 'ü Cumhur iye t inkı

lâbının, terakki ve teceddüt eserlerinin başı ve banisi olarak hürmet ve 

minnet le yadediyoruz. Bu eserlerin mukaddes kaynağı ve müebbe t daya

nağı ise takdir buyurursunuz ki, Anayasadır. Atatürk 'ü korumak için 
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onun en büyük eseri olan Anayasanın hükmüne aykırı hareket e tmemek 

vazifemizdir. Anayasaya dokunmak, Atatürk'ün ruhunu şiddetle tazip et

mek olur. 

Anayasanın 69 uncu maddesi , Türklerin kanun karşıs ında eşit o ldu

ğunu, sınıf, aile ve kişi imtiyazının kaldırı lmış ve yasak edi lmiş bu lundu

ğunu prensip olarak tespit etmiş bulunmaktadır . 

İşte bu maddenin bu açık ve katî hükmüne dayanarak arzediyorum 

ki, tasarı bu maddeye tamamen aykırıdır. Komisyondaki muarız lar ımız 

ve bâzı yazarlarımız kişi kel imesini ele alarak bunun hayattaki insanla

ra matu f bu lunduğunu ve ö lmüş olan Atatürk 'ün kişi telâkki edi lemeye

ceğini ve binaenaleyh bu sebeple de tasarının bu madden in çerçevesi 

içinde müta lâa ve münakaşa mevzuu olamayacağını ileri sürdüler. Hal

buki ben tamamiyle aksi mütalâadayım. 

Bu muhterem şahsiyetlerden soruyorum, saydığımız eserlerin sahibi 

o lmak ve bu itibarla milletin ebedi hürmet ve muhabbet in i çekmek bakı

mından hayatta bulunan Atatürk' le ölü Atatürk arasında ne fark vardır? 

İkisi aras ında bir mukayeseye gitmek yer inde olur mu? Bence yaşamış 

olan Atatürk ne ise, ölü Atatürk de odur. Bu memleket in tek bir Ata

türk'ü vardır. Burada Anayasa karşısında bir Atatürk 'ü konuşacağız ve 

konuşmamız gerektir. 

Bu it ibarla kendimizi yanl ış bir neticeye kapt ı rmamak için işi huku
ki şuurumuzun ve mantığ ımız ın ışığı alt ında incelemek zorundayız . Bu
nun için de meseleyi şu mebdeden hareket etmek suretiyle tetkik ve mü
nakaşa etmemiz lâzımgeldiğine kaaniyim : 

Sayın arkadaşlar; Atatürk'ü hayatta farzediniz ve y ine farzediniz ki, 

Cumhurbaşkan ı da değildir. Kendisine, büstlerine ve heykel ler ine de bu 

yo lda tecavüzler de vardır. Millet müteessir, gençlik heyecan içindedir. 

Anayasan ın bu eşitlik prensibi, kişi imtiyazını yasak eden bu h ü k m ü 

karşıs ında aynı esbabı mucibeye dayanarak böyle hususi bir kanunla 

Mecl is önüne gelebilir mi idik? Yine Anayasanın 103 üncü maddes ine 

rağmen bu 69 uncu maddeyi ihmal etmeye veya ona aykırı olarak, böyle 

bir kanunu getirmeye imkân bulabilir miydik? Sonra kendisini mil letten 

asla ayırt e tmemiş ve onlarla eşit olmayı en büyük şiar olarak bel irtmiş, 

aile ve sınıf imtiyazı me fhumunu ortadan kaldırmış olan Atatürk bizzat 

buna muvafakat eder mi idi? 

Hepinizin benimle beraber Anayasanın ruhuna ve Atatürk 'ün mefku
resine uygun şekilde buna derhal hayır diyeceğinizden asla şüphe etmi
yo rum. İşte hukuki meselenin hayat noktası, mihrakı buradadır . Bina-
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enaleyh; yaşayan Atatürk'e Anayasanın tanımadığı bir imtiyazı ölü Ata
türk'e tanımaya gitmek ve 69 uncu maddeyi böyle dar çerçeve iç inde mü
talâa etmek, hem Anayasayı ve hem de onun yaratıcısı olan Atatürk 'ü in
c i tmek ve tazip etmek demek olur ki; bundan katî surette tevakki e tme
miz gerektir. 

Y ine farzedelim ki, Atatürk hayattadır ve Cumhurbaşkan ı da değildir. 
Böyle fiil ve hareketler karşısında o ne yapardı? Bize nasıl bir ışık tutar
dı? Öyle zannediyorum ki; o her şeyden evvel, kendis inden daha evvel bu 
fiil ve hareketlere saik olan sebep ve illet üzerinde durur, gerekli tedbir
leri a lmak hususunda tavsiye ve işaretlerde bulunurdu. Ancak bundan 
sonradır ki, kanun yoluyla şahsi hakkını ihkak yo luna gider ve yahut da
ha galip bir ihtimalle bu gibi betbahtları milletin cezadan daha müessir 
olan ebedi lanet ve nefretine ve âmme hukukunun takibatına terkederdi . 
İşte biz im de böyle yapmamız lâzımdır. Bu fiil ve hareketlerin bir taraftan 
sebep ve illetini araştıralım. Yeni devrin, yeni iktidarın, Cumhur iye t in , 
rejimin, lâyiklik prensibi ile kemale eren terakki ve teceddüt gidişinin 
muhaf ız ı ve müdafi i o lduğundan zerre kadar şüphe edenler geriye dön
meli, kör ve kara taassubu tekrar bu memlekete get irmeyi akl ından ge
çiren ve geçirebilen tektük gafillere Hükümet olarak ve parti farkı göze
t i lmeksizin vatandaş olarak telkin, irşat, ikaz ve itıtar yoliyle anlatal ım ki, 
bu memleket te irticai hortlatarak Cumhuriyet inkılâbına ve eserler ine 
dokunacak ve dokunmaya teşebbüs edecek kafalar Kanunun hak ve ad
lin çelik duvarına mut laka çarpılacak hurdahaş olacaktır. 

Diğer taraftan da Ceza Kanunumuzdaki müeyyidelere dayanarak Ata
türk 'ün büstlerine ve heykellerine karşı vukubulan ve bundan böyle vu-
kubulacak olan tecavüzlerin faillerini süratle takip ve adalete tevdi ede
lim. A m a buna karşı hakaretin mirasçılarının şahsi ş ikâyetine mütevak
kıf o lduğu ve bunun da tek mirasçısı olan hemşiresi tarafından takibinin 
zor bu lunduğu ve bi lhassa verilecek cezanın da bret ve intibah verecek 
bir mahiyette olmadığı ileri sürülebilir. 

Buna da cevabım şudur : Atatürk'ün hemşiresinin vekâlet ini her yer
de savcı hassasiyetle ve fahriyen deruhde edecektir. Atatürk 'ün ve eser
lerinin hayranı fedakâr birçok avukat arkadaşlarımız vardır. Bu itibarla 
bu bahiste bir zorluk yoktur, sanıyorum. Sonra icrayi hükmeden hâki
min, taarruza mâruz kalanın Atatürk olduğunu göz önünde tutarak ce
zayı ağırlaştıracağını ve ayrıca milletin lanet ve nefretinin de bunlara te
veccüh edeceğini ve böylece her iki hususun da birlikte muhakkak bir in
tibah yaratacağını umuyorum. Bence burada aslolan failin bulunması 
dır. Cezanın miktarı ondan sonra bahis mevzuu olabilir, bir kere fail bu
lunup cezaya çarpı lmadıkça ve bunun bir ibret ve intibah yaratmadığ ı 
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tecrübe edi lmedikçe cezanın azl ığından bahsetmenin de ceza hukuku 
prensipleri yönünden yer inde olmadığı kanaat indeyim. Tatbikat netice
sinde cezanın müessir olmadığı anlaşıl ırsa aynı kanundaki cezayı teşdit 
yo luna g i tmek elbetteki lazımdır. Saldı ki cezanın ağırlığı kötü maksat ıe 
niyet güdenler in hareket ve faaliyetlerini frenleyecek başl ıca tedbir değil
dir. Cezanın ağırlığına rağmen bu fiil ve hareketlerin vukuu Atatürk 'ün 
şahsı ve inkılâbımızın mahiyet i bakımından daha manal ı o lacak ve bir
çok yalan yanl ış dedikodulara ve propagandalara vesile verecektir ki; bu
nu da caiz görmek m ü m k ü n değildir. 

En son şunu da arzedeyim ki; Hükümet olarak vazifemiz her an ve 
b i lhassa gecenin derin sükûtu içinde vatandaşın mal, can ve ırzını koru
mak hususunda her türlü inzibati ve mânî tedbir a lmak o lduğuna göre 
Hükümet imiz in şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de bu arada bu 
faaliyetler üzerinde hassasiyet le durması , bu şuursuz veya kanı bozuk 
hüviyet ve karakter arzeden kimselerin kötü maksat ve niyetlerini mut
laka içinde boğacaktır. 

Netice : Gerek psikolojik, gerek politik ve gerek hukuki bak ımdan 
böyle bir kanunu yerinde görmemektey im. Parti farkı gözetmeksiz in mil
letçe vazi femiz Cumhuriyet ve Atatürk inkılâplarının bekçil iği vazifesini 
y apmak ve onu takdir etmeyenlere işaret ve telkinde bu lunmak, müteca
vizlere kanun hükmünü yer inde ve zamanında bütün sürat ve şiddetiyle 
tatbik etmektir . Eğer memlekette Cumhuriyet inkı lâbına ve eserler ine 
karşı kesif bir hareket, irticai bir k ımı ldanma istidadı müşahede etmiş ol
saydım Hükümete böyle bir kanunla değil, bir takriri sükûn kanunu ta
sarısı ile gelmesini cesaretle arzederdim. 

Maruzat ım bundan ibarettir. Buna göre takdir Büyük Meclisindir. 

BEDİ ENÜSTÜN (Çanakkale ) - Muhterem arkadaşlar, 

Dünya ve insanlık tarihinin hiçbir devrinde şimdiye kadar emsal ine 

tesadüf edi lemeyen bir hâdisei içtimaiye karşıs ında bulunuyoruz . Türki

ye Cumhuriyet in in kurucular ından, büyük asker, büyük reformist Ke

mal Atatürk 'ün, mânâsız tevehhüm, lüzumsuz heyecan ve küskün ta

hassüsler in tazyiki alt ında ideolize edi lmek istendiğine şahit o luyoruz. 

Ben şahsan bu inkılâp içinde yet işmiş ve bu inkı lâplardan feyiz ve i lham 

almış bir insan olarak şahsan Atatürk'e bir kudsiyet izafe edebilir ve ma

bed im olan kafamın içinde kendisine de tapabil ir im. Bu kimseyi ilgilen

dirmez. Fakat bir millete mal o lmuş inkılâpları, reformları bir şahsın taş

tan veya topraktan yapı lmış heykel inde arayan ve bir kâğıt üzer indeki 

resminde sembol ize eden dimağlardan ileri demokrat ik hamleler beklene

mez. 
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Kütlelerin kendi şereflerinin tek bir şahıstan inikas ettiğini düşünme
leri, tarih boyunca milletleri felâkete mahkûm etmiştir. Bir mil letin fert
leri kendi uhdeler ine düşen vazifeleri de tam bir mesul iyet duygusu için
de topyekûn her biri kendi çapında bir lider olarak ça l ışmazsa tek bir in
san ne başarabi l ir? Bugün Amer ikan demokrasis ine ve Amer ikan gençli
ğ ine yapı lan hitap da budur. 

Milletlerin hayatındaki bütün zaferler, bütün başarı lar ve bütün re
formlar, bu zaferlerin, bu başarı ların ve bu reformların tahakkuku sıra
s ında düşüp ölen milyonlarca memleket evlâdının vatan toprağını sula
yan kanlar ının bedelidir. Bugün Kore'de şehit düşen bir Türk neferinin 
değeri ona kumanda edenin değerinden hiç de küçük değildir. Bu sebep
le Türk Milletinin bütün varlığının en hakiki sembolü şanlı Türk Bayra
ğıdır. (Bravo sesleri, alkışlar) Bundan daha ulvi daha kudsi bir sembol ya
ratmaya da lüzum yoktur. Bir zamanlar yaranmak gayretiyle ve ticari ka
zanç mülâhazalar iy le imal edilen ve ettirilen büstler, ne Atatürk 'ün ve ne 
de Türk Milletinin reform sembolü olamazlar. Bunları ancak bu reform
ları hazmedemeyen ve bu reformlardan müteessir olan dar beyinl i ve za
yı f kafalar veya politik icaplar dolayısıyla daha büyük bir muvaf fakiyet 
şansı ümit eden politikacılar sembol olarak görür. Ağır ve müstehcen hü
cumlar yaparlar. Bunların nazarında da Atatürk; inkı lâpların sembolü
dür. Bu ruh haleti ma lûm olduktan sonra kanuni müeyyideler le Ata
türk 'ün büstlerini ve resimlerini inkılâpların sembolü olarak kabul et
mek; bu ağır ve müstehcen hücumlar ı teşdit ve teşvik e tmekten başka 
bir mâna ifade etmez. Bizleri de ahlâkan suç ortağı du rumuna düşürür . 
Vandal i zmi tahrik eder. Memlekette binlerce Romüs ve Romülüsün türe
mes ine sebep olur. Ve memleket imizde demokrasinin ilk adımı atı l ırken 
aramızda en salim düşünenler in bile şeflik sistemine hasret çektikleri gi
bi manas ız bir ifade taşır. Bu kanuni müeyyideye rağmen y ine bu mahi
yette suç işlenecek olursa bu suçların vukuu istikbalin müverr ih ini hak
k ımızda çok yanl ış kararlara sevkedebilir. Ve bizler için de çok ağır olur. 

Bir Demokrat milletvekili olarak yüksek huzurunuzda tebarüz ettir
mek isterim ki, son 30 sene içinde fert olarak, millet olarak bütün re
formlarımız ancak 14 Mayıs 1950 de bir kül hal inde hakiki hüviyet ve 
mânas ın ı kazanmıştır . Türk Milleti kendi iradesine sahip o lmak ruhunu 
beraber inde taşıdıkça millete malo lmuş bütün reformlarımız fiilî ve haki
ki teminat altındadır. Bundan şüphe etmeye k imsenin hakkı yoktur. Bü
yük inkılâpların bir nesil süresi içinde ikmalinin m ü m k ü n olmadığ ını ta
rih bize göstermektedir . Bu sebeple öteden beri tek tük vukua gelen bir
kaç münferit hadiseyi izam ederek en büyük inkılâbımız olan demokra
siyi ant idemokrat ik ve teokratik bir kanunla y ıkamayız . 
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Eğer büyük Atatürk bugün aramızda olsaydı bu kürsüden yapacağ ı 

hitap : Aynen Sayın Baylar, asîl Türk Milletinin büyük başarı larını benim 

şahs ımda sembolize etmeyin, hakkımda salim bir hükme götürecek tarih 

yol larını hususi kanuni müeyyideleriyle kapamayın, t ıkamayın; ben de 

Jeferson kadar cesaretle yapt ığ ım işlerden emin olarak kendimi tarihin 

tenkidine arzedebil ir im, ne mutlu Türk 'üm diyene, o lurdu. 

Muhterem arkadaşlar; Atatürk'ü sembol olarak Türk bayrağıy la da 

mukayese edilemez. Atatürk nihayet bir insan hayatı yaşamışt ır . İnkı lâp

ların tahakkuku sırasında kendisine yardımcı olan ve kendisinin takdir 

ettiği birçok insanlar bugün hayattadır. Atatürk 'ün resmini ve büstünü 

inkılâpların sembolü olarak kanunen kabul etmek kadîm Yunan is tan 

Ol imp mabut lar ında olduğu gibi, birçok daha küçük çapta inkılâp sem

bollerinin meydana ç ıkmasına sebep olur. İnkılâp sembolüne tazim ve 

hürmet i icabettiren aynı sebepler daha küçük inkılâp sembol ler ine de ta

z im ve hürmet i icabettirir ve bu hal bugünkü politik hayat ımızda imtiyaz

lı sınıfların veya şahısların doğmasını intaç eder. Tarihin hakk ında vere

ceği hükmü beklemeden bugün halen içimizde yaşayan bir k imseye inkı

lâpların daha küçük çapta sembolüdür diye bir kudsiyet izafe e tmek de

mokrat ik düşünceler imizle b i lmem ne dereceye kadar kabili teliftir? 

Muhterem arkadaşlar; âbidelerimizi, sanat eserlerimizi ve tarihi eser
lerimizi koruyacak yeter müeyyideye sahip kanuni hükümler imiz mev
cuttur. Husus i bir kanunla bunlardan bir kısmını tefrik ve tecrit e tmeyi 
ist ihdaf eden bu tasarının yüksek tasvibinize iktiran e tmeyeceğ inden 
emin olarak düşünceler imi açıklamış bu lunuyorum. 

Sayın arkadaşlarımı hürmet le selâmlarım. (Alkışlar). 

B A Ş K A N - Mustafa Ekinci (Diyarbakır) Buyurun. 

M U S T A F A EKİNCİ (Diyarbakır) - Muhterem arkadaşlar, müzakere 

mize mevzu teşkil eden lâyiha cidden psikolojik olarak büyük bir k ıymet 

ve ehemmiyet i haizdir. Bu itibarla bu mevzuu iyi tahlil ve tetkik etmek 

mecburiyet indeyiz . Acaba bu lâyihanın kabulü veya reddi gerekçede der

piş edilen mucip sebebe uygun düşer mi? Bu cihetler, her birimiz fikri

mizi esaslı olarak söylediğimiz takdirde tenevvür eder. Bendenizce Ata

türk'ün kabil iyet ve deha ölçüsünü Kamus tariften âcizdir. C ihan efkâ

r ında büyük insanlar arasında büyük bir mevki almış olan Atatürk tari

hin malı , eşsiz bir insandır. Türk Milletinin kalbinde mümtaz bir yer alan 

Atatürk 'ü sevmeyenler olabilir. Bunu beşer hilkatinin tabiî bir neticesi 

olarak telâkki etmeliyiz. Bu gibi şeylere tevessül edenleri millet nefretle 

en ağır cezalara mahkûm etmektedir. Bu durum mevcutken, bu mevki , 
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bu saygı mevcutken bunun yerini kanuni müeyyideler le cebri bir şekle 

ka lbetmeye acaba kimsenin hakkı var mıdır? Sevgi ve saygı hiçbir z aman 

cebir yolu ile olamaz. Türk Milleti yükse lme ve lerleme azmindedir , put

laşma gibi bir geriliği asla tecviz edemez. 

Atatürk 'e karşı mevcut sevgiyi çevri yola ifrağ ettiğimiz zaman bunun 

mert , temiz karakteri haiz Türk Milletinin üzerinde yapacağ ı aksülâmel i 

düşünmek lâzımdır. Severken cebri olarak bir sevgi telkin e tmeye kalk

mak samimiyetten uzaklaşmak demek olur. 

Düşünmel iy iz , bizden sonra gelen nesiller Atatürk 'e karşı sevginin 

kanun yolu, cebir yolu ile millet arasında telkin edildiğini gördükler i za

man bundan birçok kötü mâna istihraç edebilirler. 

Bendenizce bu lâyihanın kabulü Atatürk'ün ruhuna hürmetsiz l ik sa

yılır. Büyük ölünün ebedi ist irahatgâhında ruhunu tâzip etmeye k imse

nin hakkı yokutr. Bundan dolayı ve hukuk kaidelerine de riayet bakı

mından bu kanunun reddi icabeder kanaat indeyim. 

BAŞKAN - Söz Adalet Bakanının, buyurun. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Mebus luk 

vasf ımı ancak şu dakikada şu kürsüye ç ıkmak için kul lanmış bu lunuyo

rum. 

Arkadaşlar , yüksek huzurunuza takdim etmiş o lduğumuz bu kanun 

tasarısı hakkında gerek Adalet Encümeninde, gerekse matbuat ta uzun 

münakaşa lar oldu ve türlü yazılar çıktı. Bu iş memleket umumiyet i için

de geniş ve hisli bir mevzu halini aldı. Malûmu âliniz bundan birkaç za

man evvel, 15 gün içinde memleket in muhtel i f yer ler inde Atatürk büstü

ne, resmine birçok tecavüzler vâki oldu. Biz bu tecavüzlerin mahiyet i ve 

mânas ı önünde yüksek huzurunuza bu kanunu get irmek lüzumunu his

settik. Şüphesiz ki, bu kanunun lehinde ve aleyhinde beyan o lunan bü

tün mütalâalar hukuki kıymeti haiz olabilir. Bu itibarla bu kanunun 

aleyhinde konuşanlar ın görüşlerine ve hukuki telâkkilerine hürmet et

mek vazifesi iç indeyim. Fakat şu noktayı bi lhassa arzetmek isterim ki, 

tenkid o lunan mevzular bi lhassa 2 - 3 noktaya inhisar etmektedir . Biri; 

kanunun Anayasaya mugayir o lduğunu, yine Anayasanın bir maddes ine 

istinat edilerek, ileri sürülmektedir. İkincisi de ant idemokrat ik o lması 

bahis mevzuudur . Üçüncüsü ise; bir şahıs için bir kanun yapı lamayaca

ğı mevzuudur . 

Bütün bunlar, gerek Adalet Komisyonu müzakere ler inde, gerekse 

Mecl is konuşmalar ında bu mânayı ifade etmektedir. 
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Kanunun Anayasaya mugayir olması meselesi ; bir telâkki tarz ından 

çıkıyor. Biz bu kanunu sevkederken böyle bir tearuz ve böyle bir vaziyet 

görmüş değiliz. Onun için bu kanunun Anayasaya mugayir o lduğunu 

kabul etmiyoruz. 

İkinci bir mesele ise; dendi ki, şahıs için kanun çıkmaz. Bu kanun 

antidemokrat ikt ir . Arkadaşlar, bir kanunun demokrat ik veya ant idemok

ratik o lduğunu anlamak veya düşünmek için, o kanunun mahiyet i üze

rinde biraz durmak icabeder. Eğer bir kanun, mânas ı ve emri it ibariyle 

bir ferde veya cemiyete bir hususu menediyorsa, yahut bir kanunun mâ

nası cemiyete veya ferde haksız bir külfet ve bir mükellef iyet tevdi ve tah

mil ediyorsa bu çeşit kanunları demokrasiye uygundur veya değildir mâ

nas ına a lmak ve düşünmek lâzımdır. Halbuki bu kanun mücerret hiçbir 

külfet tahmil e tmemekte , bilâkis zaten kanunen cürüm olan bir mevzuu 

daha genişleterek ve yalnız bunun takibini âmme hakları meyan ına al

mak suretiyle doğrudan doğruya takibat yolunu açmaktadır . Bundan an

t idemokrat ik denecek bir mâna nasıl çıkar, bunu anlayamadım. 

Diğer bir noktai nazar olarak; bu müeyyidenin böyle münfer i t bir ka
nun şekl inde değil, Ceza Kanunu arasına al ınması suretiyle tedvini cihe
ti mevzuubahis oldu. Biz, böyle bir kanunun Ceza Kanunu aras ına kon
masını hukuk kaidelerine mugayir bulduk. Çünkü, bi l iyorsunuz, Ceza 
Kanunu, doğrudan doğruya gayrişahsi bir kanundur. Orada hiçbir şah
sın ismi mevzuubahis olamaz. Binaenaleyh Ceza Kanununda yer alma
sından z iyade ayrı bir kanun olarak tedvini lâzımdır. Bu mevzuda konu
şurken, hislerle konuşur gibi, biraz da mevzua geniş edebiyat karıştıra
rak, Atatürk 'ün ruhundan i lham alarak, Atatürk 'ün ruhuyla konuşur gi
bi konuşmak değil, hâdiselerin ışığı alt ında bu millet efkârı umumiyes i -
ne tercüman olarak konuşulması lâzımgelir... 

C E V D E T SOYDAN (Ankara) - Meclise saygı göstermek lâzımdır. 

B A Ş K A N - Cevdet Soydan arkadaşımdan rica ediyorum, Bakanın sö

zünü kesmesinler . 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Devamla) - Bu bak ım

dan her üç noktai nazarın da isabetli olmadığını, bilâkis bu kanunun ru

hunda memleket in selâmeti ve emniyeti bak ımından müh im bir kuvvet 

mündemiç o lduğunu arzetmek isterim. 

Atatürk yaşamış olsaydı bu kanunu huzurunuza get iremezdik. Yir

minci asrın ortasından çıkıp bu memlekete en geniş medeniyet ve inkişaf 

yo lunu veren Atatürk 'ün inkılâplarına ve rej imine vâki o lacak tecavüzle

ri durdurmak mevzuundayız . 
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A B D Ü R R A H M A N FAHRİ A Ğ A O Ğ L U (Konya) - Muhterem arkadaşlar ; 

demokras i lerde ceza kanunu insan ana hak ve hürriyet lerinin ve demok

rasinin teminatıdır. Bu sebeple hürriyet ve insan haklar ına vâki tecavüz

lerin cezaları ağırdır. Takibat doğrudan doğruya yapılır. 

Vatandaşlar için de ne gibi fiillerin ve ihmallerin suç o lduğunu anla

mak çok kolaydır. Ceza mevzuatı karışık değil, basittir. Suç sayısı azdır. 

Hükümet memurlar ın ın şu veya bu bahanelerle vatandaşlar ın hürriyet

lerine tecavüz etmelerine imkân veri lmez. Halk arasında iftira ve tezvirle

re meydan verecek mücerret hareketler suç olacak kabul edi lmez. Bun

ları suç sayıp memurlar ın müdahalesi ile halkı taciz e tmekten veya tez-

viratla halkı birbirine düşürmekten ve ahlâksızl ığa sevketmekten ise bu 

müsamaha lardan doğacak zararlara katlanmak, cemiyet için daha fay

dalı görülüyor. Zamanla ve terbiyevi vasıtalarla bu müsamahan ın mah

zurları büsbütün önlenir. Vatandaşlar ın bütün hürriyetleri de Anayasa

nın tarif ve tahdidi içinde her türlü idari ve cezai müdaha le ve tedbirler

den masun tutulur. 

Muhterem arkadaşlar, bizde durum bunun tamamen aksinedir. Ceza 

Kanunumuz karışıktır, Faşist bir memleketten aynen alınmıştır. Suç sa

yısı çoktur. Bu, kâfi ge lmiyormuş gibi, pek çok hâkimleri , avukat lar ı âciz 

b ırakacak, temyiz hâkimlerini dahi şaşırtacak kadar karışık bir haldedir . 

Biz Hükümet ten bekl iyorduk ki, bütün ceza kanunlar ını birleştirecek, 

hakiki demokrasi lerde olduğu gibi, mükemmel t i r ceza kanunu getirsin. 

Görüyoruz ki, Hükümet böyle yapmamışt ır , aksine bir takım ilâvelerle, 

tadillerle, demokrasiy i iyi adamlarla ilerletmek değil, ger i letme yo lunda, 

totaliter rejimi devam ettirmek üzere olan kanun lâyihaları getiriyor. (Al
kışlar). 

Arkadaşlar , basit bâzı zabıta vakalarına o lduğundan fazla ehemmiye t 
veya siyasi bir mâna vermek demokrasiye uygun değildir, yanl ış ve zarar
lı tedbirlerdir. 

Müzakere mevzuu olan bu tasarı bu sebep ile ant idemokrat ik o lduğu 

gibi biraz evvel Adalet Bakanı arkadaşımız bu kanunun ant idemokrat ik 

o lduğunu anlayamıyorum dediler tekrar ediyorum, cezai mevzularda hu

susi bir kanun bizatihi antidemokratiktir , keza tezvire meydan veren bir 

kanun da antidemokratikt ir . 

Bundan başka umumiyet prensibi vardır ki, Adalet Bakanı arkadaşı

mız haklı olarak ceza kanununun gayrişahsi o lduğunu söy lemek suretiy

le bu prensibi ifade etmiştir. O halde bu tasarı şahsi o lmak bak ımından 

da antidemokratikt ir . 
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Bu kanun tezvirata yol açacaktır. (Bravo sesleri) Matbuatta işlenecek 

suçlar için söyleyeceğim bir şey yok, çünkü muharrir düşünerek yazar. 

Eğer bir hata işlemişse, eğer fena bir kasdı varsa bilirkişiler tetkik eder. 

Fakat halk içinde bir konuşma esnasında herhangi bir tahrik ile düş

manca tertiplerle yapılacak hataları takdirinize arzediyorum. Dört sene

lik mücade le hayat ımızda Cumhurbaşkanına, Büyük Millet Mecl is ine, 

Hükümet in mânev i şahsiyetine hakaret isnadiyle kongrenizdeki samimi 

asla hakaret ve tecavüz o lmayan tenkidlerimizin nasıl tahrif edil ip birçok 

arkadaşlar ın çok defa mahkemelere gittiğini hatır l ıyorsunuz. (Bravo ses
leri) 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı ile biz rahmetl i Atatürk 'ün yo lundan 

iki sebeple ayrıl ıyoruz. 

Birisi şudur : Büyük nutuk önümdedir . Cumhuriyet in i lânından son

ra İstanbul 'da birkaç gazete müstesna olmak üzere diğer gazeteler Cum

huriyet in ilânını katiyen iyi karşı lamamışlar, onu bunu Atatürk Büyük 

Nutkunda acı acı söylemiş ve hikâyesini yapmıştır . Bunların baş ında Va

tan Gazetesi vardır, Tanin Gazetesi vardır. Atatürk 'ün nutkundan bunu 

misalleriyle okuyabil ir im, fakat çok söz almış arkadaşlar var, okumaya

cağım. (Şahsiyata girme sesleri) 

Ben şahsiyat yapmıyorum, müdahale etmeyin rica eder im. 

Bize iftira ederek bu memlekette irtica vardır diyenlerin asıl kendileri 
mürtecidir . (Bravo sesleri, alkışlar) 

Dün nasıl Cumhuriyet in i lânında Cumhuriyet i önlemek için garazkâr 
yazı lar yazmış larsa bugün de demokrasiy i önlemeye, demokras i inkılâbı
nın muvaffakiyetine mâni o lmaya çalışıyorlar. Bunu anlatmak için size 9 
aylık hareketlerimiz üzerindeki neşriyatlarını hatır lamanızı r ica eder im. 
Bu işte Hükümet de yanılmıştır. Hükümet nasıl yanılt ı lmıştır? Demokra
si yo lunda attığımız adımları nasıl karşı lamışlardır, yine aynı şeyleri o va
kit Cumhur iyet in i lânında da bunu yapmışlardı . İşte misali; Nutuktan 
aynen birkaç satır okuyacağ ım : 

"Cumhuriyet in ilânı bütün milletçe mucibi sürür oldu. Her tarafta 

parlak tezahürat ile ilânı şadümani edildi. Yalnız İstanbul 'da iki üç gaze

te ve yalnız İstanbul 'da toplanan bâzı zevat milletin umumi ve samimî 

olan süruruna iştirakte tereddüt etti" endişeye düştü; Cumhur iye t in ilâ

n ına delâlet edenler tenkide başladı. Bu gazeteler başta Vatan ve Tanin 

gazeteleri o lmak üzere birkaç gazetedir. 

İşte bir misali : (Gazete isimlerini yazıyor mu sesleri) Yazıyor efendim, ya

zıyor. (Gülüşmeler) (Devam sesleri) Bir misal okuyacağım; (Tanin Başmuhar-
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riri Hilâfet hakkındaki noktai nazar ve mütalâasını şu satırlarla tespit 
ediyordu; "Hilâfet bizden giderse 5 - 1 0 milyonluk Türk Devlet inin is lâm 
içinde ehemmiyet i kalmayacağını , Avrupa siyaseti nazar ında da en kü
çük ve kıymetsiz bir Hükümet mevki ine düşeceğimizi anlayabi lmek için 
büyük bir dirayete lüzum yoktur." Her Türk hilâfete dört elle sar ı lmak 
mecburiyet indedir . " ) 

Yaz ı burada bitiyor, bunu Tanin maşmuharr ir i yazıyor. (Gürültüler.) Şu 

kadarını da okuyacağım; ("İstanbul'da Vatan, Tanin Tevhidi Efkâr, Son 

Telgraf, Adana 'da Abdülkadir Kemali Bey tarafından çıkarı lan (Toksöz) 

gazeteleriyle birleştiler, bütün gazetelerle aleyhimize bir anonim taarruza 

geçtiler, memlekette umumi bir teşeddüdü efkâr hâsıl ettiler." 

Bu kadarla kesiyorum. Uzatmak istemiyorum. Doğru bu lmuyorum. 

Arkadaşlar , demişt im ki, biz bu tasarı ile rahmetl i Atatürk 'ün yo lun

dan iki sebeple ayrılıyoruz. 

Birincisi, nasıl ki, Cumhuriyet in ilânı üzerine İstanbul matbuat ın ın 
müh im bir kısmı Cumhuriyet i ilân edenleri şaşırtıcı, birçok haksız hü
cumlar yapmışlardır . Fakat Atatürk onların hepsini ezdi. Bugünün icabı 
elbette bu değildir; bugünün icabı hürriyettir. Bugün de demokras i inkı
lâbımızı durdurmak için çalışıyorlar. Atatürk onlara uymamışt ı . Biz bu 
tasarı ile onların arzularına uyarak Atatürk'ün yo lundan ayrı lmış o luyo
ruz. 

İkincisi, Atatürk sağlığında elbette ki Devleı; Reisi olarak, Re is icum
hur olarak birçok yerlerde tecavüzkâr sözlere mâruz kaldı, tabiî yüzüne 
karşı değil, arkasından. Yapanın takibedilebilmesi için izin veri lmesi lâ
z ımdı .Bunlar ın hiçbiri için izin verdirmedi. Böyle şeyler olmaz, varit de
ğildir dedi. Israr ettiler. Şöyle şöyle olmuştur dediler. O da bu şartlar için
de ben de olsam böyle söylerim dedi. 

Biz bu tasarı ile bu yolda Atatürk'ten ayrıl ıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarının hazır lanması üzerine çirkin teca
vüzler in azaldığı veya durduğu iddia edilmektedir. Bunun mânas ı teca
vüzler in böyle bir kanunun çıkarılmasını isteyenler tarafından tertip edil
diğidir, bunu hâdiseler göstermektedir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Demek ki, demokrasimiz i baltalamak isteyen silsile hal inde bir tertip 

vardır. Bu tasarı Meclise sevkedilir edilmez durmuştur, tasarının ge lme

siyle. Bu işleri yapanlar cahil kimseler ve saire olsaydı bu tasarı mâni ol

mazdı . Çünkü cahil adam idam cezasını mucip suçlar da işliyor ve ka

nun mâni olmuyor. Kaldı ki, kanun daha Meclisten ç ıkmadı . Onun için 

ben im kanaat im, tabiî Türkiye dahil indeki hâdiseleri adlî ve siyasi ba-
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k ımdan tetkik ederek arzediyorum; bunlar mürettep vakalardır . Bu ter

tibi yapanlar ın gayesi; demokrasi inkılâbımızı baltalamaktır . Bu kanun 

fena, yanl ış bir başlangıç olacaktır. 

Muhte rem arkadaşlar, Hükümet in mucip sebepleri aras ında bugün

kü müeyyideler in kâfi olmadığı ve tecavüzlerin Cumhur iye t ve inkılâplar 

rej imine tevcih edilmiş bulunduğu zikredilmektedir. Bu mesele hakk ında 

fazla sözü lüzumsuz buluyorum, çünkü benden evvel söz söyleyen arka

daşlar bu noktalara temas etmişlerdir. Ben de onların fikirlerine iştirak 

ed iyorum. Bu meyanda ufak bir misal vermek ist iyorum. Hangi sanık 

mahkemeye gelmişte meselâ heykel kırmanın cezası olarak 3 aydan 30 

aya kadar ceza görmüş. Bu ceza kâfi gelmemiştir . Demek ki müeyyide le

rin kâfi ge lmemes i iddiası da asla varit değildir. 

Arkadaşlar ; Osmanl ı hanedanının ilk zamanlarda halk için işleyen 

âdil ve güzel idaresi bozulduktan sonra Anadolu senelerce Osmanl ı ha

nedanına karşı zıt hareket etmiştir. Millet Türk olarak da, müs lüman 

olarak da Cumhur iyet rej iminin aşığıdır. Fakat Millet içinde birkaç mec

nun, meczup, hain insanlar bulunamaz mı? Hiç şüphesiz bulunabi l ir . 

Burada asıl hainlerden korkmal ı hem tertip eder yaparlar ve yaptırır lar, 

sonra da m a s u m vatandaşlara isnat ederler. Ben bundan korkuyorum. 

Ben bunun için tasarıya muhal i f kal ıyorum, bu tasarının reddini istiyo

rum. 

Muhte rem arkadaşlar, Hükümet i bu yanlış yo la sevkeden âmil nedir? 

Hükümet samimîdir, Hükümet in samimiyetini kabul ediyorum. Kanuni 

Sultan Süleyman' ı , yet işmiş oğlu ordunun, milletin göz bebeği o lan Sul

tan Mustafa 'yı öldürecek kadar dalâlete düşüren hareket ne idi? Kanuni 

Sultan Sü leyman elbette samimî bir hisle yani vatanı düşünerek oğ lunu 

ö ldürtmüştü, fitne ç ıkmasın diye ö ldürtmüştü. Halbuki böyle bir şey 

yoktu . Demek ki Hükümet i yanlışl ığa düşüren kuvvetler vardır. Bu kuv

vetler ancak Cumhuriyet in ilânı üzerine başlayan neşriyat gibi tertipli 

şeylerdir. Dokuz aylık neşriyat takip edilirse bunu açıkça görmek m ü m 

kündür arkadaşlar. 

Sözler ime son verirken mahiyet i itibariyle çok müh im olan bu kanu

nun millet ve memlekete selâmet ve saadet getirmesini di lerim. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Söz Başbakan Yardımcısınındır. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCIS I S A M E T A Ğ A O Ğ L U 

(Manisa ) - Muhterem arkadaşlar, huzurunuza arkadaşımız Fahri Ağaoğ-

lu 'nun bir cümlesindeki mânay ı tavzih etmesini kendis inden rica e tmek 

maksadiy le çıkt ım. Fi lhakika sözlerinin sonuna doğru Hükümet in sami-
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miyet inden bahsetti ler. Ondan evvel şöyle bir cümle kullandılar. Kul lan
dığı cümle iltibasa meydan verir mahiyette olduğu için bir kere tavzih et
meler ini Hükümet namına rica ediyorum. Bu cümle şudur : 

"Bütün bu hadiseler demokrat ik inkılâbımıza bir suikast o lmak üze

re tertip edilmişlerdir. Âdeta denilebilir ki bu tasarıyı hazır layanlar, bun

ları tertip etmişler" dedi. (Hayır, öyle şey yok sesleri) Çok güzel , böyle bir 

cümlenin üzerinde hepinizin gösterdiği bu reaksiyon, ben im yüreğ imde 

doğmuş olan hükümet namına arkadaşımdan tavzihini rica etmiş oldu

ğum iltibas ve sui te fehhümü ortadan kaldırmış bulunmaktadır . Mesele 

budur, arkadaşlar. (Alkışlar) 

KÂMİL BORAN (Mardin) - Muhterem arkadaşlar; peş inen arzedey im 
ki, Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki kanun tasarısı üzer inde 
münhas ı ran şahsi görüş ve düşünüşler imi aç ık lamak üzere söz a ldım. 
Adalet Komisyonundaki müzakereler sonunda, bu tasarıya muhal i f ka
lanlardan birisi de benim. Muhal i f kalışımın sebebini kısaca arzedece-
ğ im: Arkadaşlar ım; Cumhuriyet in henüz 27 nci yı l ında ve Atatürk 'ün 
ö lümünden ancak 12 yıl geçtikten sonra Cumhur iyet Hükümet in in böy
le bir kanun tasarısı getirmek lüzumunu hissetmesi ve Atatürk 'ün mâ
nevi varl ığını ve maddi hâtıralarını tecavüzlerden korumak hususunda, 
ağır ceza müeyyideler i koymaktan başka bir çare bu lamamak mevk i inde 
kalması beni son derece üzmüş ve müteessir etmiştir. Uzun meslek ha
ya t ımda edindiğim tecrübeler ve suç ve ceza mevzuunda bugüne kadar 
yapı lmış olan tetkik ve araştırmalar şunu göstermektedir , ki suçların ön
lenmesinde ağır ceza müeyyidelerinin rolü nispeten tâli derecede kal
maktadır , aşıl müessir ve verimli vasıta suçu iş lemeye sevkeden âmil ve 
sebeplerin araştırı lması ve bunların izalesine çal ış ı lmasındadır. Bugüne 
kadar Cumhur iye t Hükümet ler inden hiçbiri böyle bir kanun tasarısı ge
t irmek zaruret ve ihtiyacını hissetmemiştir. Demek ki, mevcut u m u m i 
müeyyideler ; son zamanlara kadar maksada ve maslahata kifayet edecek 
bir mahiyet arzetmiştir. Eğer bugün Atatürk'ün mânevi varl ığ ına ve mad
di hatıralarına müteveccih tecavüzler, nazarı dikkati ce lbedecek bir dere
ceyi bu lmuşsa - ki böyle bir kanun tasarısının şevki bunu göstermekte
dir - sebebi, müeyyidesizl ikte yahut müeyyidelerin kifayetsizl iğinde değil
dir. Birinci sebep, demokrasi ve hürriyete, yanl ış mâna veren veya verdi
ren zihniyettedir. 

Arkadaşlar ım; Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, hakiki ve c ihanşü

mul mânas ında demokrasi ve hürriyet; nizamsızl ığa, kargaşal ığa, bir 

memleket in mukaddes bildiği şeylere tecavüze vesile teşkil etmez. Türk 

Mil letinin kahir bir ekseriyeti de bunu müdrik ve buna kanidir. Kusur 
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hepimizdedir . Hürriyet ve demokrasinin hakiki ve c ihanşümul mânasın ı 

milletimiz arasında yaymak ve yerleşt irme hususunda üzer imize düşen

leri vakt inde ve lâyıkiyle yapamadık. 

Sevgi ve telkin yoluyla ve sabırla ve sürekli bir mesai ile bu mevzuda 

esaslı muvaffakiyetler kaydetmemiz mümkün ve mukadder iken şimdi 

kest irme, fakat kısır, çorak bir yolla, yani ceza tehdidi yo luyla bu netice

yi a lmaya teşebbüs ediyoruz. 

Arkadaş lar ım, yüksek huzurunuzda tekrarlamayı zait bu luyorum. 
Ceza tehdidi ve cezalandırma, hiçbir zaman şefkatli ve dirayetli telkin ve 
tenvirin yerini tutamaz. Eğer bugün Türk Vatanında Atatürk 'ü sevme
yenler, Atatürk 'ün bugünkü Türkiye'yi yaratan inkılâplarını ben imseme
yenler varsa, Mecl is ve Hükümet elele vermeli, ceza tehdidiyle değil, ka
falara ve gönüllere hitabederek bu gibilere Atatürk'ü sevdirmeye ve inkı
lâplarını benimsetmeye sâyetmelidir. Aksi halde bundan yı l larca sonra 
da göreceğimiz manzara maalesef bugünkünden farklı o lmayacak, o za
manın meclisleri yeni yeni müeyyideler düşünmek zorunda kalacaklar
dır. 

İkinci sebep, bu mevzularda Hükümet in ve Hükümet emrindeki me

sul organlar ın takındıkları mütereddit, kararsız ve azimsiz vaziyettedir. 

Hükümet , icabeden titizlik ve hassasiyeti vakt inde göstermiş ve me
sul organlarını, kanuni vazifelerini ifa hususunda hareket ve teyakkuza 
sevketmiş o lmasaydı bugün Büyük Meclis huzuruna, hattâ tereddütsüz 
ilâve edeyim, dünya ve tarih huzuruna böyle bir tasariyle ge lmek ihtiya
cını hissetmeyecekti . 

Muhalefet imin ikinci sebebi de şudur : Atatürk sağolsaydı hiç şüphe 

e tmiyorum ki, kendi şahsi varl ığ ından veya hâtıralarından daha çok ve 

daha evvel büyük inkılâplarının tecavüzlerden korunması arzusunu iz

har buyuracakt ı . 

Tasarı metnini dikkatle tetkik ettim. Ağır ceza müeyyideler iy le korun

mak istenen şeyler, sadece Atatürk 'ün resim, heykel, büstleri, kendisini 

temsil eden diğer eşya ve mânevi varlığıdır. Atatürk 'ün inkılâplarını, mâ

nevi var l ığ ından ayrı gören, Atatürk 'ün bu memlekete bıraktığı eserler

den, şahsi resim ve heykellerini daha rüçhanlı kabul eden bir düşünce 

tarzını ben imseyemiyorum. 

Arkadaş lar ım, tasarıda bir seneden beş seneye kadar, bir buçuk se

neden 7,5 seneye kadar, iki seneden 10 seneye kadar ağır hapis cezası 

vardır. Ş imdi de müsamahanıza sığınarak Atatürk 'ün büyük inkılâpla

r ından birkaçını koruyacak cezaları, yüksek huzurunuzda sayayım : 
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Şapka inkı lâbına aykırı hareket edenlerin cezası bir günden 3 aya kadar 

hafif hapis veya bir miktar para cezasıdır. Türk harfleri inkı lâbına teca

vüz edenler in cezası da aynıdır. Medeni Kanun inkılâbını haleldar eden

ler, mese lâ aralarında evlenme akdi olmadığı halde ev lenmenin dinî me

rasimini yaptıranlar iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırı

lır. Bu misalleri daha çoğaltabil ir im. Fakat daha fazla vaktinizi a lmamak 

ve sabrınızı suiistimal e tmemek için burada kesiyorum. 

Tasar ının gerekçesinde Hükümet , Atatürk'ün hâtırasına ve varl ığ ına 

vâki tecavüzlerin bilvasıta Cumhuriyete ve inkılâplar rej imine tevcih edil

miş bir mahiyet ifade ettiğini belirttiği ve bu tez gerekçenin esasını teşkil 

ettiği halde, inkılâplar rejimi, her türlü tecavüzden masunmuş gibi, hiç 

ele al ınmamışt ır . Eğer Hükümet , samimî olarak Atatürk 'ün mânev i var

lığı ve maddî hâtıraları ile birlikte inkılâplarını da tecavüzlerden korumak 

azminde ve bu korumanın ağır ceza müeyyideleri ile sağlanabi leceği ka

naat inde ise meseleyi bir kül olarak yani inkılâpların korunmas ı ile Ata

türk 'ün mânev i varlığı ve maddî hâtıralarının korunmasını birl ikte ele al

ması , ona göre bir tasarı hazırlayıp getirmesi icabederdi . Bu zaviyeden 

bakıl ınca, tasarının kifayetsizliği ve tasarı metni ile gerekçesi ve Hükü

met beyanları arasındaki tenakuzlar derhal göze çarpar. 

Yukardan beri arz ve izah ettiğim sebeplerden dolayı tasarının Hükü
metçe yeniden ele al ınması uygun olacağı düşünces indey im. Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI S A M E T A Ğ A O Ğ L U 
(Manisa ) - Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclisinizin müzakere edil
mekte bulunan kanun tasarısına büyük ehemmiyet verdiği görülmekte
dir. Efkârı umumiye de aynı ehemmiyet i vermiş bulunuyor . Binaenaleyh 
Hükümet olarak sık sık huzurunuza bâzı arkadaşlarınız ın söylediği cüm
lelerden ne kastetdiklerini sormak için çıkarsak biz meselenin ehemmi-
yetiyle mütenasip bir hareket yaptığımızı, kabul etmenizi rica eder im. 

Kâmil Boran arkadaşım diyorlar ki, Hükümet eğer vakt inde basiretl i 

hareket edip tedbir almasını bilse idi böyle bir tasarı ile karşı laşmazdık; 

ben de kendi ler inden soruyorum : 

Tasavvur ettikleri tedbirler, basiretli hareketler nelerdir?. Yüksek hu

zurunuzda bir muhasebe yapmak icabederse, cesaretle söyleyebi l ir im ki, 

Atatürk 'ün şahsiyetine yapı lan çeşitli hakaretlere devrimizin savcıları de

virlerinin savcı larından çok daha fazla hassas davranmaktadır lar . (Bravo 

sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Sinan Tekelioğlu. 
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M E H M E T KÂMİL BORAN (Mardin) - Dünkü ve bugünkü savcılar ara

sında hiçbir fark olmadığını efkârı umumiye huzurunda arzetmeyi bir va

zife b i lmektey im. 

B A Ş K A N - Cevap verecekseniz kürsüye buyurun. 

M E H M E T KÂMİL BORAN (Mardin) - Arkadaşlar ım, ben de dün hâkim 

olarak icrayı kaza ediyordum. Bunu Samet Ağaoğlu 'na açıkça ve bütün 

efkârı umumiye önünde söylemek isterim ki, dünkü ve bugünkü savcılar 

aras ında hiçbir fark yoktur, bunu iyi bilsinler. (Sağdan bravo sesleri, alkış

lar). 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCIS I S A M E T A Ğ A O Ğ L U 

(Manisa) - Muhterem arkadaşlar; kendiler inden y ine birşey soracağım. 

(Gürültüler). Bi l iyorum mil letvekil inden sual sorulmaz, müsaade buyurun, 

kürsüde istediğiniz gibi konuşuyorsunuz, ben mesul bir insan olarak so

ruyorum ki bu sözünüzün mânası nedir?, bunu da buraya gelip tavzih 

e tmek mecburiyet indesiniz. 

M E H M E T KÂMİL BORAN (Mardin) - Muhterem arkadaşlar ım; bugün

kü demokras iy i bu hale getiren milletle beraber bugünkü hâk im ve yar-

gıçlarımızdır. Kanunları tatbik eden dünkü ve bugünkü hâkimler imiz ve 

savcı larımızdır. Arkadaşımız dünkü savcı lardan şüphe ediyor larsa arze-

dey im ki, değişen birşey yoktur. (Gürültüler). Dünkü ve bugünkü hâkimle

rimiz aras ında ve vicdanlarında değişen hiçbir fark yoktur, bunu iyi bil

sinler. 

Tedbir hususunda Hükümet son zamanlarda aldığı tedbirlerle ilk ted

birleri bir mi sayıyorlar?. Son tedbirden sonra tek bir hâdise kayit edil

memişt ir . 

BAŞKAN - Söz Başbakanındır . 

B A Ş B A K A N ADNAN M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar , 

Atatürk 'ün mânev i şahsiyetine veya mânevi şahsiyetini temsil eden eser

lerine yapı lan tecavüzlere; son zamanlarda Hükümet in a lmış o lduğu ted

bir lerden ziyade, belki böyle bir kanunun tedvinine teşebbüs edi lmiş ol

masının şayi olması mâni olmuştur. Şurasını arzedeyim ki, arkadaşlar , 

Kâmil Boran arkadaşımızın Hükümet in daha önce tedbirde kusur ettiği

ni ifade etmekle mesnetsiz bir iddiada bu lunmuş o lduğunu ifade etmeli

y im. Bu mesnetsiz iddianın ispatı kendilerince m ü m k ü n olmamışt ır . 

M E H M E T KÂMİL BORAN (Mardin) - Vakıalar gösteriyor. 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun. . 
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B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Eğer tedbirde kusur tâ
bir inden kasdolunan mâna Atatürk eserlerine vâki olacak tecavüzleri kâ
fi derecede şiddetle karş ı lamamak veya teşvik edici bir tavır ve eda takın-
maksa, kendiler ine derhal söyleyeyim ki bu hatayı kendileri irt ikap et
mişlerdir. (Soldan şiddetli ve sürekli alkışlar) 

Ölümünün hemen akabinde paralardan, pul lardan Atatürk 'ün res im

lerini sildirenler onlardır. (Soldan alkışlar) 

Arkadaşlar kendi reislerinin resimlerini havi olan pulları beş sene da

ha tüketemeyeceğimiz adette bastırmış olanlar yine onlardır. (Soldan şid
detli alkışlar) 

SİNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) - Sayın arkadaşlar, şu dakikaya ka
dar kürsüye gelenler arasında tasarı lehinde konuşan k imse o lmadığ ı 
için, bendeniz de esasen aleyhinde konuşacağ ımdan dolayı, Türk Milleti
nin 14 Mayıstaki inkılâbını tebrik ederek sözüme baş l ıyorum. 

Sayın arkadaşlar, Türk Milletinin en buhranlı zamanlar ında onu elin
den tutarak, kaval tüfekleriyle düşman karşısına dikerek, bugünkü hür
riyet ve istiklâlini ona veren Atatürk hakkında bu millet iç inde aleyhte 
olan, zanneder im ki, çok az adam vardır. Fakat bu vaziyet kanuni müey
yidelere müstenit değildir. Türk Milletinin vicdanı onu sevmeye, onu tak
dir e tmeye kendisini mecbur etmiştir. 

Sayın arkadaşlar, bendeniz bu kanun Meclise gelir ge lmez bu Kanu

nun Türk Milletine yükleteceği ağırlığı derhal takdir ett im. 

30 seneden beri B. M. Meclisin çıkarmış olduğu kanunlar içerisinde 
buna benzer tek bir kanun daha vardır ki, o da Takriri Sükûn Kanunu
dur. Aşağı yukarı bu kanun da hemen onun aynıdır. Atatürk 'e karşı, Ata
türk 'ün eserlerine karşı yapı lacak herhangi bir tecavüzü.. . 

R İFAT Ö Z D E Ş (Kırşehir) - Onunla bunun hiçbir alâkası yok. . 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Devamla) - Müsaade buyurun Paşam, gelir, bu

rada söylersiniz. Türk Milletinden almış o lduğum cebimde dolu kâğıtlar

la buraya gelmiş bulunuyorum. Binaenaleyh Türk Milletinin bir mil letve

kili sıfatiyle bu kanunun reddi için el imizden geldiği kadar çal ışacağım. 

Bu millet asla ve hiçbir zaman Atatürk'ün mânevi şahsiyet ine hürmet ten 

ayrı lmış değildir. Bu, âdeta Türk Milletine bir iftiradır. Türk Milleti hiçbir 

zaman Atatürk 'ün inkılâplarına karşı koymak sevdasında değildir ve 

koymayacakt ır . Acaba Atatürk, o zaman bu inkılâpları nasıl yapmışt ı r? 

Atatürk, en tehlikeli zamanlarda, dinî hırafatı bu milletin baş ında iken 

yapmış o lduğu inkılâpları sessiz sadasız yapmıştır . Acaba Türk Milleti 

baş ından hilâfeti atar mı idi? İşte Atatürk inkılâbı onu bir saatte hudut 
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haricine çıkardı. Binaenaleyh o zaman yapı lmış olan kanunlar kâfi gel
miyor mu ki bu kanunu getirerek Türk Milletinin huzur ve sükûnunu ih
lâl ediyoruz. Biz eski insanlar, bu kanunun vereceği ıstırapları duyarak 
evler imizde rahat ve huzur görmüyoruz. Çünkü öyle olacak ki, evde karı 
koca kavga etsek, karı bize düşman olsa, iki şahit bularak müdde iumu
miye gidecektir. 

FİRUZ KESİM (Samsun) - Bunun onunla alâkası yoktur. 

S İNAN TEKELİOĞLU (Devamla) - Bu kanunu okumamışs ın . Biz gö
rüyoruz, neler oluyor, neler. (Olanı söyle sesleri). Olanı görürsünüz, söyle
yeyim.. . Neler o lduğunu anlatacağım. Bir silsilei ke lâmım vardır, rica 
eder im onu takip edeyim, ondan sonra istediğiniz yola geleyim. 

Bu Kanun Anayasaya aykırıdır. Anayasaya aykırı olan, kanun ilk ko
misyona geldiği vakit komisyon müzakere etmek hakkını haiz o lmadığı
nı, kendisi için kanun yapmak istediği Atatürk 'ün kurduğu ilk Mecl is ta
raf ından yapı lmış bir kanunu, Atatürk inkılâplarını koruyal ım derken 
neden Anayasanın hukukunu kayırmak istemiyoruz. Eğer yaparsak ya
rın başka bir kanun, öbür gün başka bir kanun ve daha öbürgün diğer 
bir kanun, neticede ne olur acaba. İşte onun için Anayasaya aykırı olan 
bu kanunu bu Mecliste müzakere etmek, Anayasanın ruhuna aykırıdır. 
Esasen ilk komisyondan buraya kadar gelişi, müzakere edilişi, ilk komis
yondan bir iki rey fazlasiyle buraya gelişi dahi hatadır. Kanuna aykırıdır. 
Ant idemokrat ik değildir diyorlar evet, Ant idemokrat ik kanunlar ın başın
da bu gelir. Çünkü bu kanun bir defa hürriyeti kelâmı tamamiy le selbe-
decektir. Meselâ yarın üniversitede inkılâp dersleri okutan bir hoca Ata
türk 'ün mevcut olan nutkunun haricinde bir şey söylerse hocayı mesul 
mu edeceğiz? Çünkü Atatürk 'ün eseridir. Tarihe esas o lmuş bir nutuk
tur. Binaenaleyh bu gibi tehlikeli kanunlarla memleket in hürriyet ini boğ
mak hiçbir kimsenin elinde değildir. Hiç kimsenin hakkı değildir. Ben 
çok iyi b i l iyorum ki 14 Mayısın kahraman Meclisi bu Kanunu reddede
cektir. Türk Milleti bunun reddi lehindedir. Binaenaleyh bunu kabul 
edersek, demin arkadaşlarımızın sorduğu suale cevap vereceğ im, arka
daşlar memlekette muhtel i f partiler vardır. Muhtel i f karakter ve seciyede 
insanlar vardır. Şimdi bile birçok iftiralardan mahkemeye sevkedi len in
sanlar vardır. Bunlardan birisi de benim. Binaenaleyh kendi şahsımı 
mevzuubahis olacağı için bunu söylemek istemem. Adalet Bakanı sorsun 
ve mahkemeden öğrensin. Binaenaleyh böyle birçok insanları mahkeme 
huzuruna ç ıkarmak vaziyeti vâki olacaktır, böyle bir kanun kabul edildi
ği takdirde. Acaba kim rahat ve huzur içinde bir arkadaşıy la konuşabi le
cektir? Meselâ o konuştuğun adam, Atatürk'e küfür etti derse ne olacak -
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tır? Sonra şunu da düşünmemiz lâzımdır : Atatürk 'ün resmi olan bir ga
zeteyi alsak ve kazara o gazeteye helva sarsak, vay sen Atatürk 'ün resmi 
olan bir gazeteye helva sardın diye mahkemeye mi veri leceğiz? (Dikkatli ol 
sesleri) 

Ben mecbur değil im esaret altında yaşamaya. 

Binaenaleyh biraz dikkatli o lmak mecburiyet indeyiz. Biz buraya Türk 
Mil letinin verdiği reyle ve onun istediğini yerine get irmek için geldik. Dik
katli olal ım diyorlar, her hareket imizde dikkatli olacağız, hattâ o kadar 
dikkatl i olacağız ki yatakta bile. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar , 20 milyon insan bugün bizden bütün kuvvetiyle bu ka

nunu reddetmemiz i istiyor. İrade ve karar sizindir. 

B A Ş K A N - Söz Başbakanındır . 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar; 
evvelâ küçük bir lâtife ile söze başlayacağım. Çok sevdiğimiz arkadaşımız 
S inan Tekel ioğlu, memleketşümul bir pilebisit yapmış , 20 mi lyon 
Türk 'ün arzusunu tespit ederek huzurunuzda bu şekilde konuşmuştur . 
Bunu bir lâtife olarak kasdedip geçtikten sonra dedikleri gibi bu kanun 
sureti katiyede ne bir takriri sükûn kanunudur, ne de vicdanları , tenkid 
hürriyetini, fikir hürriyetini baskı altında bulunduran bir kanundur . 
Bundan katiyen emin olsunlar. Kendilerini müster ih kı lmak için arzedi-
yo rum. 

Şimdi neden böyle değil? İzah edeyim : Böyle bir kanun çıkarsa, gece 
yatakta ihtiyatlı o lmak lüzumunu hissedeceklermiş. Çünkü iki şahitle 
insanı müdde iumumiye tevdi ederlermiş. Bu suretle mahkemelere sevke-
dilen vatandaşları mut laka mahkûm ettirmek m ü m k ü n müdür? Soruyo
rum arkadaşlar, iftira yalnız Atatürk hakkında mı yapıl ır? Hırsızlık etti 
diye iftira yapı lmaz mı, adam öldürdü diye iftira yapı lmaz mı? Büyük Mil
let Mecl isinin şahsiyeti mâneviyesine hakaret etmek kanunen suç değil 
midir? 

Arkadaşlar , Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mâneviyes ine hakaret 

e tmek kanunen yasaktır, ceza müeyyidesi altındadır. Aynı şekilde bir 

başka kanun Atatürk 'ün eserlerine, kendisine hakaret e tmek yasaktır , 

diyor. Eğer iftira ve tezvir yapılacak olursa Büyük Millet Mecl is inin şah

siyeti mâneviyesi aleyhinde sözler sarfetti veya hakaret etti diye iftira ya

pılabileceği gibi ötekine de yapılabilir. 

Sonra arkadaşlar, biraz evvel dediğim gibi bizim mahkemeler imiz ifti

ralar üzerine mi hüküm verirler? İftira elbette mahkemede iftira şekl inde 

sabit olur. 
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Şimdi Türk Milletinin o lgunluğuna hepiniz gibi inanan bir insan ola
rak huzurunuzda konuşuyorum. Büyük eserlerin bir heyeti içt imaiyenin 
malı o lması icabeder. Muvaffakiyetlerin heyeti içt imaiyeye mal edi lmesi 
lü zumuna sizler gibi inanan bir insanım. 

Atatürk ne yaptı? Hepimiz burada sevdiğimizden, saydığ ımızdan bah
settik, büyük eserler yaptı, dedik. Bunda hepimiz beraberiz, müttefikiz. 
Buna rağmen aramızdan ayrı lmış, hakkın rahmet ine kavuşmuş bir insa
nın, bir Türk büyüğünün mâruz kalmakta olduğu hakaretleri ön lemek ve 
bunun memleket te yarattığı teşevvüşü, fikirlerde yaptığı , v icdanlarda 
yaptığı huzursuzluğu önlemek için tedbir a lmak mevzuubahis o lunca ha
yır diyoruz. Kanuna hacet yok, neden? Sevgi v icdanlardaymış. 

Arkadaşlar ; v icdanlarda yer tutan, sevgi kazanan, hürmet kazanan 
eserlerin, mefhumlar ın, mevcutlar ın muhafazası , kanun vâzıı için bir va
zife teşkil eder. Â m m e vicdanı için de dini muhterem tutmuyor musu
nuz? Milliyeti muhterem tutmuyor musunuz? Eğer dediğimiz gibi Ata
türk'ün hatıraları, eserleri, başarıları bu memleket için büyük bir k ıymet 
ifade ediyorsa ve onlara taarruz vâki olduğu takdirde millî v icdan bun
dan muzdar ip oluyorsa onu bu gibi taarruzlardan masun kı lmak 
icabeder. 

Arkadaşlar, biz, tenkid hürriyetini kaldırmıyoruz. Tenkid hürriyeti ne 
demekt ir? Ben kendisiyle beraber tenkid edeceğim. Atatürk'ü bu memle
ketin kurtulması hareketinde başta bulunan bir zat olarak müta lâa etmek 
başka, demokrat ik inkılâpları tahakkuk ettirmiş midir, et t i rmemiş midir 
zaviyesinden mütalâa etmek başkadır. Mevzuda buraya geldiğimiz zaman 
bunun tenkidini bizzat bizler yapmışızdır ve bu tenkidi yapmakta devam 
edeceğiz. Bu, Atatürk'ün tarihte şaşaa ile daima parlayacak olan hüviye
tini asla küsufa uğratmaz. Onu biz bir demokrat ik inkılâbın muvaffaki
yetli bir başarıcısı olarak müta lâa etmek mevki inde o lmayacağız . O n u n 
eser ler inden bugünün zihniyetine uymayanlarını kabul e tmemekte , ten
kid e tmekte elbette devam edeceğiz. Bizim maksadımız tenkid hürriyeti
ni, v icdan hürriyetini, fikir hürriyetini takyit etmek değil ,tahkir ve terzil 
hürriyetini kaldırmaktır. Biz bunu istiyoruz. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Atatürk demokrat ik inkılâbı tahakkuk ettirmemiştir, yar ıda bırak

mıştır, dediğ im zaman, benim takibe uğrayacağım, benim gibi konuşan, 

üniversitede ders veren profesörlerin bu kanun çıktıktan sonra takibedi-

leceğini bir hukukçu olarak ispat etmek lâzımdır. Aksi takdirde bu kanu

nun reddi için yapı lanın demagoj i o lduğuna hüküm e tmemek icabeder. 

Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Tenkid hürriyetini kaldırmıyoruz, haka

ret ve terzil hürriyetini ortadan kaldırmak istiyoruz. 
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Ondan sonra, farklı muamele o lmazmış, dediler. 

Arkadaşlar , dikkat buyurunuz, farklı muamele yokmuş . Bundan bir 

saat evvel Atatürk 'ün ismi zikredildiği zaman bütün vatandaş lardan ay

rı bir muame le ve ayrı bir duygunun tesiri alt ında hareket eden Türk Mil

letinin iradesini temsil eden bizzat Büyük Meclisiniz o lmuştur. 

Arkadaşlar burada, hangi zatın ismi zikredilir de Büyük Meclisiniz 

ayağa kalkar, farklı muamele o lmazmış da, niçin böyle yapt ınız? Sonra 

şahsa mahsus kanun olmaz, deniyor. Ne ile ispat ederler? Başka mem

leketlerde yokmuş? Bunu nereden biliyorlar? Anayasanın imtiyaz ve fark 

tanımayan maddesinin; bir ö lünün hâtırasını hakaret ve tezyiften kurtar

mak için; böyle bir mâna taşımadığını açıkça söyleyebil ir im, aksini düşü

nenler noktai nazarlarını ispat etsinler. 

Sonra kişi denildiği zaman, hukukçu arkadaşım, "Bu tâbir ö lülere ra-

ci deği ldir" diriler içindir. Bunun aksini ispat etmek için telif hakkının 30 

sene mahfuz bulunacağından bahsetti ler. 

O, kanunun tedvin ve tespiti için konmuş hükmî bir ifadedir. Kişi 

sonra mı vefat ediyor veya vefatından 30 sene sonra mı bunu böyle ka

bul ediyorlar? Bir an için düşünel im, kim muzdar ip olacak, k im zarardi-

de olacaktır, bu kanunun ç ıkmasından hangi fert, hangi zümre? Zatî 

hürriyet mi? Anayasa mı? Sureti kafiyede. Ortaya konulan madden in bu 

mevzu ile asla alâkası yoktur. 

A B D Ü RRAH MAN BOYACIGİLLER (Zonguldak) - Size öyle geliyor. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Zümre yaratacakmış ız , 

tefrikler yaratacakmışız . Medeni Kanumumuzda hüküm varmış , o hü

küm ne imiş? Vârisi takip edermiş. Bizim gibi fanilerin vârisleri, belki 

bizlere yapı lacak tariz ve hakaretleri takip edebilirler, fakat Atatürk 'ün, 

ensale hâkim o lmuş olan bir insanın, mazide ve gelecekte nesi l lere hâ

kim o lmuş ve olacak bir insanın elbette icraatını yaparken çiğnediği , za-

rardide ettiği birçok menfaat zümreleri olacaktır. Bunların bütün m e m 

leket sathında bulunabi lecek bu insanların yapacağı hakaret ler i sadece 

tek baş ına kalmış hemşiresinin takibine b ırakmak asla doğru değildir. 

Atatürk mânev i şahsiyet olarak aramızda yaşamaktadır , onun için Se-

l im'den, Fatih'den bahseden yok. Fatih'in heykel ine dokunu lmuş , Se-

lim'in mezar ına taarruz edilmiş, böyle bir şey yok. Fakat şu hâdise gös

teriyor ki Türk Büyüklerinin hepsini bir araya get irmek suretiyle seyya

nen bir muame le takip etmek neticesini elde etmek gayretleri beyhude

dir. Çünkü Fatih, Sel im bugün için aktüel bir mevzu değildirler. Bir Fa

tih meseles i yoktur, bir Selim meselesi yoktur, bir Namık Kemal mese le-
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si yoktur. A m a biliyoruz ki bugün bir Atatürk meselesi vardır. Onlar için 

reel bir vaziyet olsaydı onlar hakkında da yüksek heyetiniz tedbir a lmak

ta gecikmezdi . 

Atatürk 'ün yaptığı hamle 150 seneden beri devam eden inkı lâp hare
ketlerinin safhasından ibaretmiş. Öyle de olsa bu Atatürk 'ün eserini kü
çültür mü? Atatürk'ü Millî Mücadelede Türk Milletinin birinci adamı ola
rak Türk Milletinin kurtuluş dâvasında, kurtuluş mücade les inde bütün 
millî gayretleri hedefe tevcih etmek esaretini, kuvvetini ve vatanperverl i 
ğini nefsinde cemetmiş bir adam olarak hepimiz onu tevkirden geri kal
mamaktay ız . Esaslı bir tezat içinde olduklarını görüyorum muhte rem ar
kadaşlar ımı. Bir taraftan onun eşsizliğini ve büyük hizmetler ini ifade 
ederken diğer taraftan böyle bir kanuna lüzum yoktur, diyorlar. Sebep; 
şahsa kanun ç ıkmazmış. İmtiyaz yaratırmış; sebep Anayasa Kanununa 
aykırı imiş. bu sebeplerin hiçbirisi bence sabit o lmuş değildir. Ve şahsan 
beni ikna etmiş değildir. Ondan sonra, tekrar edeyim, ne fikir, ne şahıs 
ve ne de tenkid hürriyetini sureti katiyede alâkadar eden bir mevzu de
ğildir. Hakaret ler i önlemek için yapı lmış bir kanundur. Buna niçin lü
zum gördük? Arzedeyim : Kırşehir 'de bir heykel in burnuna çekiç vurulu
yor, İstanbul Kırşehir'e akın ediyor. Filân yerde gene bir heykel in bir ta
rafı kırıl ıyor. Bütün gazeteler bunu mevzu olarak ele alıyor. Falan yerde, 
filân yerde heykele bir yafta yapışıyor, bütün gazetelerin ayakta olması 
için haklı bir mevzu. Bu memleket in mânevi cephesini y ıpra tmak iste
yenler elbette vardır. Bu yolla y ıpratmak için birçok fedakârl ıklara da ga
yet tabiî katlanabilirler. 

Tasavvur ediniz ki tenha bir mahalda şu veya bu köyde gecenin yarı

s ında k imsenin bulunamayacağ ı bir sırada bir heykele bu yo lda vâki ola

cak bir tecavüz ile memleket i heyecana sevkedip bu heyecanı ist ismar et

mek isteyenler daima bulunabil ir . Millet hayat ında bu da ima olabilir. 

A m a dikkat edilecek olursa, burada kendileri de ifade ettiler, bu nazik za

manda buyurdular, bi lhassa Hükümet kuvvet inden kaybetti , düşecekt ir 

gibi söylentiler çıkarılıp Hükümet kuvvet inden şüphe hissi uyandır ı lmak 

istendiği bir zamanda bu hâdiselerin tekerrür etmiş olması d ikkat inizden 

kaçmamışt ı r . Dünyanın hangi şartlar içinde yaşadığını bi l iyorsunuz ar

kadaşlar; bir gecede elli tane heykele hücum edebi lmek ve memleket te 

fevkalâde bir hâl vardır manzarıs ını uyandırmak ve memleket i baştanba

şa heyecana sevketmek zor bir şey değildir. Bütün bunları vakt inde he

sap etmek ve kanuni tedbirleri a lmak mecburiyet indeyiz. 

Sonra arkadaşlar, Hükümet tedbir aldı, a lmadı, diye daha ş imdiden 

bu kürsüde konuşuluyor. Bu memleket in sathına serpiştir i lmiş olan 
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heykel ler taarruza uğradığı takdirde bunun günahı niçin Hükümete te

veccüh etmiş olsun? Bizi i tham ederek konuşan Kâmil Boran arkadaşı

mız, vaktiyle tedbir a lmakta kusur edildi de onun için böyle oldu dediler. 

Demek ki siyaseti, Hükümet in siyasetini y ıkmak için aleyhte bir delil ola

rak kul lanmak kasdı da mevcuttur. Bundan istifade etmek isteyenler 

olacaktır. Türk Milleti bunu istemiyormuş da denildi, bunlar ın hiç birisi 

varit değildir. 

Çok sevdiğim Sinan Tekelioğlu arkadaşımız kanunu dikkatle okuma

mışlar zannediyorum. Kanun hakareti, tehzili önlüyor, tenkidi değil. Bu 

tenkidi hep beraber yapacağız . Atatürk inkılâbı yapmad ı mı? Yapt ı , bu 

inkı lâbın temeli olan demokrat ik inkılâbı başardı mı? Başarmadı . Yapt ı 

ğı inkılâp hazırlayıcıdır. Demokrat ik inkılâbın ist ihsalinde Türk Mil let ine 

hazırlayıcı bir inkılâp yapmıştır . Bu tarzda tenkidi serin kanlıl ıkla, objek

tif görüşle yapmakta devam edeceğiz. Bizi yo lumuzdan al ıkoyacak, bir 

hüküm, demokrasimiz i zedeleyecek bir şey bu kanun içinde mevcut de

ğildir. 

Muhte rem arkadaşlar; teşevvüşleri önlemek için Atatürk heykel ler ini 

Hükümete bir hücum vasıtası o lmaktan çıkarmanız çok yer inde olur ka

naati ile kürsüyü terkediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Aziz Uras buyurun. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) - Sıra bendedir, şahsım mevzuubah is 

oldu. 

BAŞKAN - Buyurun. 

S İNAN TEKELİOĞLU (Devamla) - Sayın arkadaşlar, ben hiçbir za

man Sayın Adnan Menderes 'e karşı çıkarak onu tenkit e tmek is temem. 

Çünkü Adnan Menderes demokrasinin ilk Başbakanıdır . Ona yard ım et

mek hepimiz in borcudur. Türk Milleti bizi seçerken demokras i yo lunda 

yürüyen Hükümet imize yardım etmemizi de emretmişt ir . Bu öyle bir va

ziyet doğurdu ki, ben Adnan Menderes 'e değil, tabiî tasarıyı Adalet Baka

nı getirdiği için Adalet Bakanına söylüyorum. (Gülüşmeler). Adnan Mende

res'e hücum edersem vicdanen muazzep o lurum. Onun için nazik Baş

bakanın bana latife olarak söylediklerine cevap vereceğ im. 

Bendeniz Seyhan Milletvekil iyim. Anayasa diyor ki, bir mil letvekil i 

kendi dairei intihabiyesinin değil bütün Türkiye 'nin milletvekil idir, diyor. 

Ne yapal ım, a Başbakanım ben Anayasaya uyarak Türk Milleti namına 

konuştum. (Gülüşmeler). Bana gelen mektuplar da öyle diyor, sen biz im 

namımıza söyle, diyor ben de söylüyorum. 
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Sonra buyurdular ki, Büyük Millet Meclisinin şahsiyeti mânev iyes ine 

hakaret edenler hakkında kanunda ceza var, Atatürk hakkında yok. Ta

biî Atatürk bir şahıstır, bir Türktür. Her Türk için kanunda madde mu-

sarrahtır. Fakat öteki bütün Türk Milletini temsil eden bir varlık o lduğu 

içindir ki, kanunda Büyük Millet Meclisine vâki olan hakaret için madde 

vardır. (Kâfi, kâfi sesleri). 

B A Ş K A N - Tekelioğlu, şahsınıza ait olanı tasrih ettiniz, cevap verdi

niz, müsaade buyurun da söz sırası gelen arkadaşlarımız konuşsunlar . 

Yalnız Refik Şevket İnce usul hakkında söz istediler, Avni Doğan 'dan 

sonra kendis ine söz vereceğim. 

Buyurun Avni Doğan. 

AVNİ D O Ğ A N (Yozgad) - Muhterem arkadaşlar; C. H. P. Grubunun 
noktai nazarını arzetmek için söz almış bu lunuyorum. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) - Usul hakkında buradan söy lemek 
ist iyorum. 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun (85) inci madde sarihtir, g rup namına 

söz isteyenler sıraya tâbi değildir, diye âmir hüküm vardır. 

AVNİ D O Ğ A N (Devamla) - Sözüme baş lamadan evvel küçük bir istid-
rat yapmak lüzumunu duydum. Bilhassa Sayın Başbakanla, Sayın Yar
dımcısı Sametağaoğlu gibi iki mahir siyaset adamının kel imelerden isti
fade ederek bahsi hakiki mecras ından ç ıkarmasına razı değiliz, bu bahis 
her türlü parti tabiyelerinin üstünde tutulacak bir bahis olmalıdır. Mü
saade buyursunlar , bunaldıkça sık sık tekrar ettikleri ve maz iye ve C. 
Halk Partisine hücum yapmak suretiyle sıyrı lmak oyunları artık demode 
o lmuştur. 

ŞEVKET M O C A N (Tekirdağ) - Başlamadı ki, demode olsun. 

AVNİ D O Ğ A N (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, teklifi Mecl ise sev-

keden Hükümet bu kanunun lüzum ve zarureti üzerinde mucip sebep 

olarak şu kanaatleri ileriye sürmektedir : 

1. Memleket in kurtarıcısı olan Atatürk, Cumhuriyet in ve inkılâplar 

rej iminin sembolü olması hasebiyle hâtırasına, eserlerine ve onu ifade 

eden varl ıklara vâki olacak tecavüzler, bilvasıta cumhuriyete ve inkı lâp

lar rej imine tevcih edilmiş bir mahiyet ifade eder. 

2. Bunlara karşı işlenen ve âmme vicdanında derin akisler yarat

makta olan suçların failleri hakkında, mevzuat ımız hususi h ü k ü m ve 

müeyyideler i ihtiva e tmemekte ve Cumhur iyet savcılarının resen takiba

ta g ir işmeler ine müsait bulunmamaktadır . 
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3. Türk Ceza Kanununun 480 ve 482 nci maddeler inde z ikro lunan 
cezalar, miktar ve mahiyet itibariyle Atatürk 'ün mânevi varl ığ ına tecavüz 
edenler hakkında âmme vicdanını tatmin edecek bir yeterl ikte değildir. 

Hükümet in gerekçesinde ileri sürülen ve bu muc ip sebeplere i lâve 

olarak Sayın Başbakan Adnan Menderes Adalet Komisyonunda verdiği 

tamamlayıc ı izahatta ise "bu kanun teklifi ile ist ihdaf edilen gayenin, 

memleket te huzursuzluk havası yaratmak isteyenlere karşı bu hareket

lerinin ceza müeyyidesi alt ında bulunduğunu ihtar etmek ve yurt iç inde

ki inzibat ve asayiş işlerine karşı gösterilecek hassasiyet le va tandaş hak 

ve hürriyetini emniyet altına almak o lduğu" beyan edilmiştir. Çoğunluk

la tasarının kabulüne karar veren Adalet Komisyonumuz, bu muc ip se

bepleri daha şümullü bir görüş zaviyesinden müta lâa ederek aşağıdaki 

kanaatleri izhar etmektedir : 

A ) Son zamanlarda - tâbir komisyonundur - Atatürk 'e karşı yapı lan 

neşriyat ve bunların tahriki ile büstlerine yer yer vâki olan tertiple teca

vüzler onun şahsına değil, fakat Türk inkılâp ve terakki hareket ler ine 

karşıdır. 

B) Bu tasarı, Atatürk 'ün fâni şahsiyetini tarihî tenkid hudutlar ı ha

ricine ç ıkartmaz; daha ziyade lâyiklik prensibiyle kemale eren terakki gi

dişini korumaya yarar. 

C ) Atatürk 'ün heykellerine vâki tecavüzler, artık fâni hayata kar ışmış 
olan bir şahsı tahkire matuf olmayıp, onun eserlerini hedef tu tmuş ve bu 
suretle vâki tecavüzler Cumhuriyet rejimine, fikir ve hürriyet ine, aziz 
Türk vataniyle onun Kemalist Rejim ve İnkılâplarına çevri lmiştir. İşte 
muhte rem arkadaşlar ım, gerek Hükümet ve gerek Adalet Komisyonumu
zun ısrarla üzerinde durdukları mucip sebepler ve izhar ettikleri ciddî en
dişeler yukardan beri arzettiğim hususlardır. 

Hakikaten, son aylarda sık sık tekerrür eden ve â m m e v icdanında de

rin ıstıraplar yaratan bu tecavüzlerin vasfı galibi, Türk inkı lâbının tasfi

ye ettiği eski müessese kalıntılarının küstahça bir tezahürü hal inde ken

dini göstermektedir . Bundan Türk Milleti münezzeht ir . İleri Türk matbu-

atiyle münevver memleket çocuklarının zaman, zaman izhar ettikleri 

haklı şikâyetleri ve heyecanları tatmin etmek ve millî bünyemiz i geri l iğe 

sürüklemek isteyenlerin hamlelerini söküp atmak için ciddî tedbirler al

man ın bir zaruret o lduğunda şüphe yoktur. 

Büyük Türk Milletinin binlerce yıllık şerefli mazis inden süzüle süzü

le gelen millî dehanın liyakatli bir temsilcisi olan Atatürk 'ü ve onun inkı

lâplarını her türlü tecavüzden korumak bizim için millî bir vazifedir. Bu 
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dâvayı her türlü siyaset ve parti tabyelerinin üstünde mukaddes bir ve

cibe olarak göz önünde tutmak ise hepimize düşen bir borçtur. 

Ancak huzurunuza getirilen kanun lâyihası, gerek Hükümet ve gerek 
Adalet Komisyonunca hazır lanmış olan gerekçelere uygun bir met in ol
maktan çok uzaktır. Bu gerekçelerde heykel ve büstlere yapı lan taarruz
ların hedefi, Türk Cumhuriyet i ve Türk inkılâbı olduğu sarahatle kayde
dildiği halde hazır lanan metinde, asıl hedef metnin dışında bırakı lmış ve 
sadece taş veya tunçtan yapı lmış büst ve heykellerin korunmas ı göz 
önünde tutulmuştur. 

Asıl hedefi bırakıp şekli muhafazaya yarıyacak olan bu metnin mak
sada hadim bir hale konmasını ve gerekçelerde belirtilen kanaat ve zaru
retlere uygun bir şekle sokulmasını mutlak bir zarurat olarak görmekte
yiz. Â m m e vicdanının ve memleket çocuklarının bizden beklediği budur. 
Atatürk 'ün münevver memleket çocuklarına emanet ettiği mukaddes mi
ras da budur. (Sağdan bravo sesleri) 

Yukar ıda arzettiğimiz veçhile tasarının, istinat ettiği mucip sebeplere 
ve izhar o lunan kanaatlere uygun bir metin hazır lanmak üzere Adalet 
Komisyonuna iadesini teklif eden önergemizi Yüksek Başkanl ığa sunaca
ğım. Eğer bu önergemiz tasvibinize mazhar olursa asıl gayeye ulaşı lmış 
olacaktır. Bu meyanda muasır hukuk tekniğine uygun olarak bâzı kayıt
ların da metne ilâvesini ve bi lhassa yargıca geniş takdir salâhiyeti bıra
kı lmasını lüzumlu görürüz. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN - İçtüzüğün 85 inci maddesini okuyacağım. (Sarihtir sesleri) 
(Söz isteme ve yaz ı lma sırasına göre verilir. Kamutay isterse, görüşülen 
meseleler için yana, veya karşı yahut üzerine, nöbetleşe söz söyleni lmek 
kararlaşır. Başkan, söz alanların adlarını sırasiyle Kamutaya bildirir.) 

Ş imdi saat 3 ten beri devam eden görüşmeler imizde 8 arkadaş konu

şabildi. Söz almış 27 arkadaş daha vardır. Bundan sonra konuşacak ar

kadaşlar lehte, aleyhte, üzerine olmak üzere lütfen açıklasınlar. Ona gö

re tensip buyurursanız bu suretle konuşmalar ımıza devam edel im. (Mu
vafık sesleri) 

Şimdi daha 27 arkadaşımız var. 85. maddenin sarih hükmüne göre 
onları böylece tasnif ederiz ve ona göre konuşurlar. 

Şimdi söz Başbakanındır . 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Biraz evvel konuşurken 

bir müşkül vaziyetten sıyrı lmak için Halk Partisine hücum etmek yolunu 

ihtiyar etmiş değildim. Bu noktanın tevazzuhu için çok kısa bir an için 
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huzurunuza gelmiş bu lunuyorum. Hatırlayacaksınız, Kâmil Boran arka
daşımız kanunun müzakeres i esnasında Hükümet in vakt inde lâz ımgelen 
tedbirleri a lmamış o lduğunu ifade etmek suretiyle bilâkis Hükümet i hiç 
de icabetmediği bir zamanda bir hücuma mâruz bıraktı. Bu hücuma kar
şı müdafaa da bulunmak veya hücumdan kendimizi korumak maksadiy-
le ben ded im ki; biz bütün bu hâdiseleri artıracak ne teşvikte bulunduk, 
ne tedbirsizl ikte bulunduk. Eğer böyle birşey bahis mevzuu e tmek icabe-
derse bu kendi zamanlar ında yapılmıştır dedim. Takdir edersiniz ki; bu 
sözlerim sadece müdafaadan ibaret idi. Müdafaa mevki inde olan insan
ları taarruz eder gibi göstermek taktiği ise şimdi değil, asır lardan beri de
modedir . Bu yoldan gitmemelerini kendilerinden rica eder im. (Soldan al
kışlar). 

Kanunun hükümler iy le esbabı mucibesi birbirine uymuyormuş . Es

babı mucibenin yazı lmasında zühul veya hata olabilir. Hükümler in ifade 

ettiği mânada mütalâa etmek icabeder. 

Tasar ının metinleri şayanı müzakere ise maddeler in müzakeres i ya
pılır ve esbabı mucibede değişmesi lâzımgelen noktalar varsa onlar da 
ayrıca düşünülür. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki, inkılâplar için hiçbir ted
bir a l ınmadı . İnkılâplar için alınacak tedbirler onları da ihtiva eder. İnkı
lâplar hakkında tedbir al ınması, yani inkılâbı bir noktada perç inlemek. 
Fakat bu inkılâbın ruhuna muhaliftir. Demek istiyorlar ki, bu heyeti iç
t imaiye, Türk Milleti bir muayyen noktaya gelecek bu muayyen noktada 
yapı lmış veya söylenmiş olanlar nâs haline getirecek, artık bunlar ın üze
r inde konuşulmayacakt ır . Nâslar gibi hükümler koyacağız; işte inkı lâp
çılık ruhuna muhal i f olan budur. Şimdi geriye g i tmemek için biz taş, top
rak dedikleri heykeller ve heykelciklerde mânasın ı bulan ileri hareket i 
toptan görmekteyiz . Ve bu tecavüzü bir geriye g i tmenin alâmeti olarak 
müta lâa ediyoruz. Aksi takdirde bu heykeller neyi ifade ediyor? Korun
ması lâz ımgelen inkılâpların tadadına, tasrihine gidecek olursak k imse
nin k imse ile mutabakat haline gelmesine imkân yoktur. Bizden muhal i , 
istemesinler. Bu, zahirde kabul ediyor görünmek fakat işi ç ıkmaza sok
maktan başka birşey değildir. Bi lhassa bu noktaya dikkat nazarlarını çe
kerim arkadaşlar. 

Biz Atatürk 'ün inkılâplarını, yaptıklarını, yapmadıklar ın ı konuşabi l i 

riz, tek parti tek şef vecizesi varsa, tatbikatta varsa elbette bunlar ı mü

dafaa etmekte kendileri ile beraber değiliz. Biz kayıtsız, şartsız ne varsa 

onların hepsini müdafaa etmek değil... Fakat hepiniz bilirsiniz ki, Ata

türk müspet , menfi, ileri, geri bütün hayatının muhasebes i yapı ld ıktan 

sonra büyük adamdır, ileri adamdır, memleketi kurtaran adamdır ve ile-
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ri gören prensiplerinin galip vasfının ekseriyeti kahiresi bu memleket in 

ne f ine olan prensiplerdir ve bunlar onun şahsında, şahsiyet inde, hüvi

yet inde teşahhus eder. Biz bu noktadan hareket ederek heykel lere teca

vüzü geriye doğru bir hareketin sembolü olarak kabul ve müta lâa ettik, 

bundan k imse bir şey kaybetmeyecektir . Bundan inkılâp kuvvet bulur, 

eğer ben im gibi anlıyorlarsa. Mamaf ih kendilerine teşekkür etmeyi bir va

zife addetmektey im. Kanunun teklifinde bizimle ittifak etmektedir , yal

nız, kaydi ihtirazimi kısaca işaret edeyim, bunda mutabık o lmakla bera

ber bu mutabakat ı tatbikat mevki ine koydurmayacak müşkülât ı da be

raber ifade etmiş oldular. (Alkışlar). 

B A Ş K A N - Refik Şevket İnce usul hakkında konuşacakt ınız , buyuru

nuz. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) - Efendim, n i zamnamenin bir madde

sinde diyor ki : "Muhtel i f mütalâalarda bulunacaklara, eski tâbirle, leh 

ve a leyhinde söz söyleyecek olanlara heyet karar vermezse bu tertip da

hi l inde söz veril ir." Riyaset Makamına böyle bir teklif o lmadığ ından dola

yı müracaat sırasına göre söz veriyorlar. Tabiatiyle hem lehinde, hem 

aleyhinde fikir toplamaya medar olması, hem de n i zamnameye uygun ol

mak üzere teklif ediyorum. Heyet karar versin, sırasiyle bir lehte, bir 

aleyhte konuşulsun veya lehte olanlar veya aleyhte olanlar konuşsun. Bu 

suretle heyetin kararına tevfikan hareket edersek yer inde olur. 

E N V E R KARAN (Erzurum) - Arkadaşlar; Millî Mücadelenin kahrama

nı ve Türk Milletinin kurtarıcısı Atatürk 'ün mânevi varl ığ ına ve madd i 

hat ıralar ına malûm şekilde girişilen iğrenç tecavüzü hareketler iyle. 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun dağı lmayın bu arkadaştan sonra ara 

vereceğ im. Devam edin. 

E N V E R KARAN (Devamla) - Hareketleriyle cahil halkı teşvik ve genç, 

aydın zümrey i de hürriyet gaygusu ile ayaklandırmak, memleket te infial, 

anarşi ve huzursuzluk yaratmak istiyen eşhasa karşı Hükümet tarafın

dan bir kanun teklifi yapı lmaktadır . Bazı kimseler hâdiseler in ehemmi

yet ve müstacel iyet inden ve Atatürk'ü vasıta olarak kul lanıp bunun la in

kı lâba fikir ve vicdan hürriyetine ve binnetice genç Hükümet imize hücum 

edi lmek maksad ından velhâsıl bütün olup bitenlerden bihaber imişler gi

bi yersiz bu lunduğuna kani o lduğum çeşitli fikirleri ve maksat ve gaye

den uzak mücerret hukuk prensip ve nazariyeleri serdetmekte oldukları

nı görmektey iz . 

Hükümet her halde Atatürk'e karşı fazla bir gayretkeşl ik ve taassup 

fikri ile değil, fiiliyata intikal eden sakim ve garazkârane pol it ika tecavüz-
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lerini önlemek ve Türk hudutlarını kurtaran ve milleti medeniyete kavuş

turan Atatürk 'ün hatıra ve şerefini muhafaza eylemek için ceza müeyyi

deler ine lüzum görmüştür, esasen bu tasarı ile hiçbir hürriyet tahdit 

edi lmiş değildir. Arzett iğim bu sistemli ve insicamlı çal ışma mütecasir le

ri tek maksat lar ı Atatürk'ün şahsi ve maddi hatıralarına tecavüzden zi

yade Türk rejim ve inkılâbını y ıkmaya ve bu suretle memleket te huzur

suzluk ve asayişsizlik ihdas etmeye matuftur. Arkadaşlar ; söylendiği gi

bi bayrak nasıl bir alelade bez değil ise Atatürk te Anayasan ın 69 uncu 

maddes inde yazılı şahıs ve kişi değildir. Atatürk; inkılâbı, rejimi ve Cum

huriyetiyle kıyas kabul etmez ebedi bir Türk sembolü, bir Türk timsali

dir. Dünyanın başka bir yerinde böyle bir kanun olup olmadığını b i lmem. 

Bildiğim birşey varsa hiçbir memlekette de kisve kanunu, şapka kanunu 

ve tekkeler kanunu yoktur. Demek ki kanunun şekil ve hududunu hu

kuk felsefesi değil memleket ihtiyacı tâyin eder, öyle o lmasa idi komünis t 

propagandas ı yapmak, partisini kurmak ve saltanata taraftar o lmak ve 

dini siyasete âlet etmek gibi filler de ceza tahdidi alt ına a l ınamaz idi. Va

kıa Türk Ceza Kanununun 488 inci maddesi bu gibi hal lerde usul, furu 

ve bâzı sihri akrabaya dâva hakkı veriyorsa da bizim bu hakkı müdafa

ayı fâni bir kız kardeşe bırakamayacağımız tabiîdir. 480 ve 482 nci mad

delerde yazılı faillere verilecek ceza miktar ve mahiyet i itibariyle münke -

sir Türk kalplerini tatmin ve teskin eder yeterliği haiz olmadığı gibi 516 

ncı madden in 3 üncü bendi de verilen kanun tasarısı ile hiçbir suretle 

alâkası o lmayan değerlere ait bulunmaktadır . İşte arzett iğim sebepler do

layısıyla sunulan kanunun Yüksek Meclisçe kabulü suretiyle Atatürk 'e 

olan minnettarl ık borcumuzu ifa etmiş ve binneticede inkılâbı, demokra

siyi ve memleket asayiş ve huzurunu temin eylemiş olacağız. 

Mâruzât ım bu kadardır. 

B A Ş K A N - Oturum açılmıştır. İsimlerini bi ldirdiğim arkadaş lardan 

sonra Sel im Ragıp Emeç (Bursa) lehte, Hüseyin Ortakçıoğlu (Çorum) 

aleyhte konuşacaklar ından isimlerini kaydettirdiler. Şimdi isimlerini 

kaydett iren arkadaşları tasnif sırasiyle okuyorum : 

Enver Karan, Füruzan Tekil, Yusuf Kâmil Aktuğ, Sel im Ragıp Emeç, 

Süreyya Endik, Nurettin Ertük, Ali Fahri İşeri, Abdür rahman Fahri Ağa-

oğlu. 

Ş imdi lehte konuşacak olan Füruzan Tekil ( İstanbul) a söz ver iyorum. 

F Ü R U Z A N TEKİL (İstanbul) - Pek muhterem arkadaşlar ım; bu çok 

ehemmiyet l i mevzu üzerinde gerek Komisyonda ve gerek bugün U m u m i 

Heyette yapı lan konuşmalar hâdise üzerine bir hayli ışık tu tmuş bulun-
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maktadır . Bendeniz, bâzı hususlar bil inse dahi bunlar ı k ısaca bir kere 

daha tebarüz ettirmek ve bâzı ilâveler yapmak düşünces iy le söz almış 

bu lunuyorum. 

Arkadaşlar , Atatürk'ün varlığını iki hüviyetiyle an lamak icabeder ka

naat indeyim. Bir hüviyeti Atatürk 'ün halaskar Atatürk olması, bir diğer 

hüviyeti , Atatürk 'ün inkılâpçı Atatürk olmasıdır. Bunu mutlak surette 

ayırmak ve şu kanunu müzakere ederken hukuki müessesenin icapları

na bu suretle uymak icabeder. 

Arkadaşlar , Halaskar Atatürk bu milletin hât ırasında en büyük min

net ve şükran hisleriyle yaşamaktadır , elbette ki yaşayacaktır . 

Bâzı arkadaşların hukuki icapları göz önünde tutmak suretiyle dü

şündükler i olsa olsa halaskar Atatürk'tür. Yani yaşamış , milleti kurtar

mış, hasta adamı iyi etmiş, milletin gözündeki kara gözlüğü ç ıkarmış onu 

ışığa kavuşturmuş halaskar Atatürk'tür. Bir de inkılâpçı Atatürk var ki, 

arkadaşlar, o ö lmüş değildir. Fani değildir, o cemiyetin içine girmiştir. 

Bugünkü hâdiseler içinde hâlâ yaşamaktadır ve daha yaşayacakt ır . Dev

rini henüz ikmal etmiş değildir. İnkılâpçı Atatürk 'ün eserleri ma lûm. Fa

kat itiraf e tmemiz lâzımdır ki, bu inkılâplar henüz fonksiyonunu tamam

lamış değildir. Yani tarihin kaydettiği Atatürk devri, Atatürk 'ün fâni ha

yata gözlerini yumal ı 12 seneden fazla bir zaman olduğu halde, inkılâp

çı Atatürk devri henüz kapanmış değildir, bu devir ikmal edi lmiş değil

dir. Bir tekâmül ve inkişafın seyiri içinde bulunuyoruz. Bunu bir hakikat 

olarak görmek lâzımdır. Hatır latmak isterim ki, idealist olarak bu m e m 

leketi pembe ufuklara doğru götürmek isterken, bir idealistin evvelâ iyi 

bir realist o lması lâzım geldiğini de unutmamal ıy ız . Bu takdirdedir ki, he

defimize doğru giderken sarsılmaz, engellere takı lmaz ve ancak bu suret

le emel imize ulaşırız. 

Arkadaşlar , inkılâpçı Atatürk devrini ikmal edebi lmek için her şeyden 

evvel maar i f sistemimizin tam olarak yer leşmesini beklemek iktiza eder. 

İtiraf edel im ki, maarif dâvamızın bütün basamaklar ını henüz ç ıkmış de

ğiliz. Daha yapacak pek çok işlerimiz vardır. Atatürk inkı lâplar ında temel 

dâva, memleket insanını yobazın elinden, mollanın el inden kurtarmaktır . 

(Gürültüler, sadede sesleri). 

Arkadaşlar , bâzı arkadaşlarımızın daralta; daralta işi pek küçük çap

ta görmeler ine rağmen hâdise maalesef bir hayli geniş mahiyet arzetmek-

tedir. Onun için, hemen saded dışına çıktığımı iddia e tmemek icabeder. 

Bugün hâlâ hakiki bir din anlayışına memleket insanını götürmek lüzu

munu duyuyoruz ve o yolda çalışıyoruz. 
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Atatürk inkılâpları temel dâvasını bu yolda görmüşlerdir . Memleket 

insanını din esnafının el inden kurtarmak üzere bu inkılâplar teesüs et

miştir. 

Ş imdi heykeli kıran adamın elbette vatandaşı hakiki din yo lundan 

alıp din esnafının yo luna götürmek istediği bir bedahett ir . (Öyle bir şey yok 

sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; sözüme baş lamadan önce arzett iğim gibi bu 

hâdise üzer inde lehte ve aleyhte mütekâsi f taraflar vardır, lehte konuşan 

da aleyhte konuşan da muhteremdir , elbette... 

Fakat aleyhte düşünen arkadaşlar, kendi düşünceler ini söyledikleri , 

aykırı konuştuklar ı vakit lehte konuşanlara karşı biraz daha imsak et

meleri biraz daha hassas olmaları, biraz daha şuur ve serin kanlı l ıkları

nı muhafaza etmeleri lâzımdır kanaat indeyim. Onun için çok rica eder im, 

bu mevzuda mümkün olduğu kadar bir birimizi serin kanlı dinleyel im. 

Bu inkılâplar henüz devrini ikmal etmemişken, memleket te açı lan ye

ni bir çığırdan, söz ve yazı hürriyeti çığrından faydalanarak inkı lâbın ba

nisi ve sembolü olan Atatürk'e tecavüz etmeye kalkmak, onu istihkar et

meye ka lkmak elbette doğru değildir. Bu, inkılâplara karşı taarruz e tmek 

demekt ir . Bu yapıl ırken görüyoruz ki bir takım yobazlar rol almışlardır. 

Bunlar ın dini demagoji ile alâkadar göstermeleri elbette yer inde olur. Bu 

yıkıcı hamley i yapmak isteyenler muhakkak ki bu memleket insanını 

ş imdiye kadar katettiği mesafenin üzerindeki ayak izlerinin üzer ine dön

dürmek istemektedirler. Bunun yanında bu duyguyu ist ismar e tmek is

teyen bir düşman ideolojisinin de bulunduğunu elbette tespit etmiş bu

lunmak iktiza eder. Elbette bu memlekette iki ayrı telâkkinin çarp ışma

sı suretiyle bir kargaşalık husulünü bekleyenler bu lunduğunu tespit et

miş bu lunmak iktiza eder. 

Arkadaşlar ; bütün bunları göz önünde tutar ve dâvayı bütün genişl i
ği ile kucaklayacak olursak, Anayasanın kişiye imtiyaz tan ımamak yo
lundaki hükmüne aykırı bir kanunun müzakeresi içinde o lmadığ ımız ı 
anlarız. 

Öğret im sistemimizi tam bir garanti haline getirinceye kadar inkılâp 

umdeler i üzerinde ve onun sembolü olan Atatürk'ü temsil eden her şey 

üzerine kanat açmaya mecburuz arkadaşlar. Bugün bu memlekette bir 

Şapka Kanunu vardır, bugün bu memlekette bir Harf Kanunu vardır. 

Bunları şayet arkadaşlarımız, muhalefet eden arkadaşlarımız hukuki 

icapların karşısına çıkaracak olurlarsa, başka memleket ler in anlayışları

na intibak ettirmek isterlerse elbette bunlar da hukuki icaplara aykırı dü-
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şecektir. Memlekette bir realite vardır, bir zaruret vardır. Bu zaruret in ica

bı olarak bu kanunlar ayakta durmaktadır. Bâzı arkadaşlar buyuruyor lar 

ki; inkılâpları koruyan, bi lcümle inkılâpları koruyan bir kanun kâfidir. 

Bununla iktifa edelim ve Atatürk'ün eserlerine, heykeline, mânevi şahsi

yet ine tecavüz edilirse bunu da Medenî Kanunun icaplarına bırakal ım. 

Arkadaşlar ; şayet sadece inkılâpları koruyacak olursak, Atatürk Ka

nununu bugün burada kabul etmeyecek olursak işte o inkı lâplara saldı-

ramayan insanlar tek açık kapı olarak bunu bulacaklar ve Atatürk 'ün 

her türlü eserlerine saldırma yo luna gideceklerdir. İtiraf e tmek gerektir 

ki, kültür sistemimizi henüz tam olarak yer leşt i rmemiş bu lunduğumuz 

şu sıralarda vatandaşlar içinde masum vicdanlı, çabuk aldanabi lecek in

sanlar da yok değildir. Bunları yetiştir inceye kadar, yet işt irme yo lunda 

tam bir garanti tesis edinceye kadar elbette kanuni müeyyideler le bu in

kılâp müesseses ini koruyacağız arkadaşlar. 

Bir arkadaş, bir kıymetli arkadaş esasen dedi, hâkim, cezayı kendil i

ğ inden teşdit eder. 

Hayır arkadaşlar, hâkim elindeki kanunun metninden ve i fadesinden 

ayr ı lmak suretiyle, kendi düşüncesine sadık ka lmak suretiyle her hangi 

bir cezayı teşdit etmek imkânını malik değildir. Bu olduğu takdirde hâ

k ime imtiyaz tanımış oluruz. 

Biz im istediğimiz şudur : Hâk im metne sadıktır. Hâk im kanunun ifa
desine sadıktır, onunla mukayyett ir . Fakat Büyük Millet Meclisi kanun 
yapan Büyük Millet Meclisi realitelerle mukayyett ir , zaruretlerle mukay
yettir ve o zaruretler ve realiteler karşısında kanun ç ıkarmak yetkis ine 
maliktir. Binaenaleyh Atatürk 'ün hâtırasına ve heykel lerine olacak teca
vüzler karşıs ında hâkimin kendi duygusunun ve telâkkisini kâfi görme
ye l im. Onu kanunun metni ve ifadesi karşısında bitaraf bir unsur olarak 
telâkki edel im ve biz ne yapmak icabederse burada onu yapa l ım. 

Unutmamak lâzımdır ki, belki de şu anda, bir septik ifade ile söyle

yey im, emin olmaya imkân yoktur, bu kanunun reddedi lmesini bekl iyen-

ler vardır, belki de reddedi lmesini istismar edecekler vardır. (Gürültüler). 

Bunun reddini masum düşünceler le bekliyenler o lduğu gibi fena dü

şüncelerle bekliyenler de vardır. (Öyle şey yok sesleri, gürültüler). 

Bendeniz şuna kani im ki, memlekette bir tefrika yara tmak istiyen, bu 

memleket te telâkkileri birbirleriyle çarpışt ırmak istiyen, bu memleket te 

bir içt imai fırtına kopmasını bekliyen bir ideoloji vardır. Ve pusudadır . 

Bunun karşıs ında da ima müteyakkız olmayı bir zaruret olarak, bir ko

runma zaruret i olarak görmek mecburiyet inde bulunuyoruz arkadaşlar . 
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Şimdiye kadar niçin bu yol istismar edi lmemişt ir? Burada şunu da 
kabul etmek zarureti vardır ki; bu düşman ideoloji bu memleket te hürri
yet savaşına atı lmış olan Demokrat Partinin muvaffak o lmasını hiçbir za
man istememiştir . Elbette o zaman bunu istismar etmek istemeyecekler
di. Bugün Demokrat Partinin muvaffak o lmamasını isteyen ve onu bin-
bir türlü sinsi ve tertipli hareketlerle aciz içinde göstermek isteyenler yi
ne onlardır, arkadaşlar. Buna, böyle bir şey yoktur diyen arkadaşlar ın 
bahtiyarl ık ve nikbinlik haleti içine katı lmak isterdim. Fakat maalese f 
ben böyle görmüyorum. Bu kanunu kabul etmek zarureti maalese f var
dır. Maalese f d iyorum çünkü bende böyle bir kanuna ihtiyaç o lmaması 
nı isterdim. Evet maalesef bu kanunu kabul zarureti vardır. 

Mâruzât ım bundan ibarettir. 

A B D Ü R R A H M A N BOYACIGİLLER (Zonguldak) - Muhterem arkadaş

lar, evvelâ şunu belirtmek mecburiyet indeyim ki Sayın Başbakan, bir sı

ra ve tertipten bahsetti ler ve aleyhte konuşanların bu tertibi yaptığ ını do

layısıyla burada belirttiler. Buna üzüldüm. Gördünüz ki bu tertipte leh

te konuşanlar da, aleyhte konuşanlar da oldu. Aleyhte konuşanlar çok 

oldu ise o arkadaşlara bu şekilde hitap etmelerine, şahsım namına üzül

düm. 

TARIK G Ü R E R K (İzmir) - Siz üzerinde konuşacakt ınız . 

A B D Ü R R A H M A N BOYACIGİLLER (Devamla) - Üzerinde konuşacağ ım 

yalnız müsaade buyurun buna da temas edeyim. 

Bu arada 61 lerden, kırmızı oylardan, beyaz oylardan da burada bah

settiler; bunlar ın da bir mânası var. Buraya da iki nokta koyuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ben işin prensibindeyim. Şahıs için kanun çı
karamayız çünkü Anayasaya muhal i f olur. Eğer memleket imizde Türk 
büyükler ini korumak istiyorsak bendeniz bir değiştirge teklif ett im. Bu
rada ölü Türk Büyüklerini Koruma Kanunu ismini vermek suretiyle ka
nunun bu mahiyet i almasını teklif ediyorum. Benim konuşmam bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN - Bahadır Dülger (Erzurum) üzerinde konuşacak. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) - Arkadaşlar, toplu halde bir meseley i 

müzakere etmek salâhiyetinde bulunan her kurul için bir vazife mefhu

mu vardır. Bir toplulukta bir meselenin müzakeresi mevzuubah is o ldu

ğu zaman her şeyden evvel bu vazife mefhumu üzerinde durulmas ı ikti

za eder. Eğer topluluk konuşulacak konuyu kendi vazifesi ve salâhiyeti 

içinde görürse onun hakkında konuşur, bir karara varır ve bu karar ka

nuni seyrini takip ederse ben şimdiye kadar cereyan eden müzakere ler -
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de şu kanaate vardım ki, Atatürk 'ün Mânevi Varlığını Ko ruma Kanunu
nun müzakere edilmesi meselesi mevzuubahis olduğu zaman Büyük Mil
let Meclisi için Anayasa muvacehes inde bir vazife mevzuu bütün açıklığı 
ile ortaya çıkıyor. Bendeniz hasta bu lunduğum için Adalet Komisyonu
nun toplantı larına iştirak etmedim. Fakat Adalet Komisyonunun yazmış 
o lduğu raporun okunmasından, burada kürsüye gelerek muhte l i f noktai 
nazarlar ifade etmiş olan arkadaşlarımızın sözlerinden şunu anladım ki; 
Atatürk 'ü Koruma Kanunu Adalet Komisyonunda bahis mevzuu o lduğu 
zaman Anayasanın 69 uncu maddesi birçok hatipler taraf ından ileriye 
sürülmüştür . Buna şahsi anlayışlarla bir takım cevaplar veri lmiştir. Bu 
cevaplarda 69 uncu maddenin "kişi" tâbirinden ne anlaşı ldığının tefsir 
edi lmesi gibi bir koku da sezi lmektedir. Nitekim Sayın Adalet Bakanı ve 
Sayın Başbakan kürsüye çıkıp da bu meselenin bir Anayasa meselesi 
o lup olmadığını mütalâa ettikleri zaman şahsi düşünceler iy le Anayasa
nın 69 uncu maddesini bir nevi tefsir mevzuu yaptı lar. 

Arkadaşlar , bir kanunun müzakeresi mevzuubahis o lduğu zaman 

her şeyden evvel Anayasa vaziyeti bakımından bir tahalüf o lursa ve böy

le bir tereddüt gerek komisyon gerek Mecliste ifade edil irse, teamül odur 

ki ana mevzu bırakılır ve en evvelâ bu Anayasaya tehalüf meseles i halle

dilir. Bu kürsüden Anayasaya muhali f midir, değil midir?. Meseles inin 

kısaca müzakeres ine geçmek asla mevzuubahis o lamaz. Eğer böyle bir 

şey mevzuubah is olsaydı Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 

hikmeti vücudu kalmazdı arkadaşlar. (Bravo sesleri) Mademki gerek ko

misyonda gerekse Meclisin şu konuşmalar ında kürsüden esas itibariyle 

böyle bir kanunun sevkedi lmesinin Anayasaya muhal i f o lduğu defaatle 

ifade edilmiştir, her şeyden evvel Büyük Millet Meclisinin bu nokta üze

rinde durmas ı iktiza eder. Çünkü Anayasa gibi fevkalâde müh im, bu 

Devletin hayatının temeli ve Atatürk 'ün inkılâplarının züptesini ifade 

eden bir mefhum üzerinde titizlikle durmayan bir Mecl is, devlet imiz in 

kurucusu olan Atatürk 'ün şahsiyetini tâyin konusunda bir tereddüt ge

çiriyor demektir . Her şeyden evvel bizim korumakla mükel le f o lduğumuz 

ve bu kürsüde namus üzerine söz verip de korumakla mükel le f o lduğu

muz şey, Anayasadır . Binaenaleyh, böyle bir kanun çıkarılır mı?. Çıka

rı lmaz mı? Şu mu, bu mu hususunda şimdilik hiçbir fikir dermeyan et

meyeceğ im. Elbette benim de söyleyecek bâzı şeylerim vardır. Herşeyden 

evvel ortaya atı lmış olan tasarının Anayasa ile mutabakat ı var mıdır?. . 

Yok mudur? . Anayasamız , her şeyden muhterem olan Anayasamız ın 

esasları çiğneniyor mu, ç iğnenmiyor mu?, bu ihtilâfı gön lümüzden , kafa

mızdan ve v icdanımızdan atmak mecburiyet indeyiz. Onun için kanun 

1386 



ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN 

1387 

hakkında bir karara varmadan evvel kanunun Anayasa Komisyonuna 

havale edi lmesini ve her şeyden evvel z ihinlerimizde beliren ihtilaflı nok

tai nazarı bertaraf etmek ve ondan sonra kanunun tümü üzer indeki mü

zakerelere geçmenin doğru olacağı kanaatini izhar ed iyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Yusuf Azizoğlu Diyarbakır, aleyhte konuşacak. 

Y U S U F AZ İZOĞLU (Diyarbakır) - Muhterem arkadaşlar; bugün Bü

yük Mecl isin huzuruna tetkik ve kararlara bağ lanmak üzere sunulan 

(Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Tasarısı ) mevzuu 

üzer inde üç beş kel imeyle tasarı aleyhinde olan noktai nazar ımı i fadeden 

kendimi a lamıyorum. 

Arkadaşlar ım, Türk tarihinin kara günlerinde vehleyi ulâda akıl ve 

mant ığ ın kavrayamayacağı bir görüş ve fırlayışla Türk Milletinin kaderi

ni bir anda değiştirerek onu tekrar dünya milletleri arasına getiren eşsiz 

kahraman Atatürk 'ün bu milletin ebedî minnet ve şükranlar ına hak ka

zandığını kabul etmeyen kimse yoktur. 

Türk Milletinin maşerî v icdanından dalgalar hal inde taşan bu takdir 

ve hayranl ık duyguları yavaş yavaş bütün bir insanlığın malı olarak şe

ref tacı ile tarihin engin sinesine tevdi edilmiş bulunmaktadır . 

Hal böyle iken son aylar içinde münferit hâdiseler hal inde olsa dahi 

bâzı yer lerde heykel ve büstlere tecavüz suretiyle Atatürk 'ün mânev i şah

siyetine birkaç hücum yapı lmış olduğu da bir vakıadır. Bu vakıalar ın te

siri, gençl iğin ve Atatürk'ü müfrit derecede sevenlerin baskısı a l t ında ka

lan Hükümet de bir tedbir bulduğu iddiası ile Meclisin huzuruna böyle 

bir kanun tasarısıyla çıkmış bulunuyoruz. 

Arkadaşlar , bir hukukçu değil im. Dünyanın başka cemiyet ler inde de 

tedvin edi lmiş böyle bir kanun var mıdır b i lmiyorum? 

Fakat mantık ve izan bana şunu gösteriyor ki : Böyle bir kanun her 

şeyden evvel hukuk mefhumunu, hukuk prensiplerini, fikir ve v icdan 

hürriyetini zedeler mahiyettedir. 

Üç yaş ından itibaren Atatürk devri havasını teneffüs etmiş, feyiz ve 

terbiyesini bu atmosferden almış genç bir arkadaşınız olarak ben de Ata

türk 'ün bir takdir kârıyım. Fakat taparcasına değil, mant ık ve itidal hu

dutları içinde bir takdir. 

Bu itibarla Atatürk 'ün de bütün düstur ve görüşleri, karar ve hare

ketleri kanaat imce yüzde yüz hatadan salim ve her türlü tenkid ve ıslah 

iht iyacından münezzeh değildir. 
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Bütün üstünlük ve müstesnal ığ ına rağmen nihayet fâni bir insan 

olan Atatürk 'ü de lâyuhtilik imkânsızl ıkları içinde mütalâa e tmek mec

buriyet indeyiz. 

Atatürk 'ü üç safhada mütalâa edebilirz : 

1. Millî Mücadele Kahramanı , Cumhuriyet in kurucusu Atatürk. 

2. İçtimai düşünüşler, inanışlar ve hareketler sahibi Atatürk. 

3. Devr inde yüzde yüz duruma hâkim ve kaadir idareci Atatürk. 

Onu birinci safhasında takdir etmeyen, ona sonsuz hayranl ık ve min

nettarlık duymayan bir Türk vatandaşının bu lunduğunu asla kabul et

miyorum. 

Fakat ikinci ve üçüncü safhasında, ona taparcasına inananlara rağ

men, bu milletin inanışları, âdetleri ve ananeleriyle bağdaşmayan bâzı 

hatt ıhareketleri bu lunduğunu söylemek realitenin bir icabıdır. Hele ida

re bak ımından, demokratik bir zihniyetle o devri ideal olarak kabul et

mek imkânsızdır . 

İnkı lâplarına ve eserlerine gelince : Bunların içinde hakikaten millete 

malo lmuş, en ufak bir sarsıntı ihtimali o lmayanları ekseriyettedir. Mese

lâ Cumhur iye t in ilânı, Saltanatın ilgası, yeni harflerin kabulü gibi. 

Fakat bütün bunlara rağmen iyiyi ve kötüyü kül hal inde Atatürk 'ün 

eseridir, diye kimsenin kimseye zorla kabul ett irmeye hakkı yoktur . 

Ve bu hal demokratik anlayışla asla kabili telif değildir. İyiye iyi, kö

tüye kötü, diyebi lmek insan olmanın haysiyeti, fikir hürriyet inin en bü

yük bir nimetidir. Fi lhakika şekli zahiride tasarıda böyle bir mâna ve 

böyle bir ruh bulunmadığ ı iddia edilebilir. Fakat onun tatbikatı vatan

daşlar için devamlı bir huzursuzluk ve üzüntü kaynağı olacaktır. 

Atatürk gibi emsalsiz bir kahraman için dahi olsa bir şahsı ist ihdaf 

eden böyle bir kanun ancak bir orta çağ zihniyetinin, totaliter rej imin ka

nunu olabilir. Fakat bu memlekette her türlü suni kayıt lardan azade, bir 

fikir ve v icdan hürriyeti ve demokrat ik bir hava get irmek gibi tarihî bir 

vazife yük lenmiş ve bu yo ldan asla ayr ı lmamak mecburiyet inde bu lunan 

9 uncu Büyük Millet Meclisinin bir kanunu olamaz. Eğer biz bu kanunu 

kabul edersek, Allah bu milletin başına öyle bir hüsran get irmesin, bir 

gün tekrar Halk Partisi bu memlekette iktidara gelirse, (Sağdan gürültüler, 

inşallah seçimle geleceğiz, objektif konuşalım sesleri) Objektif konuşuyorum. 

Evet Halk Partisi iktidara gelirse bugün günahkâr bir insan olarak tanı

dığımız İnönü için de aynı mahiyette bir kanun teklifi get ir i lmeyeceğini 

bana k imse temin edemez. Böyle bir vakıa karşıs ında prensip itibariyle 

1388 



ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN 

itiraz için bir esbabı mucibe serdedecek vaziyette olabilir mis iniz? Kana

at imce bu kanun kötü ellerde Atatürk 'ün yüksek şahsiyetini âlet edenle

rin vatandaşlar ı huzursuzluk içinde sürüklemek, bir baskı âleti o lmak ve 

â m m e vicdanını rencide etmekten başka amelî bir fayda ve mâna doğu

ranı az. 

Atatürk 'ü takdir edenlerin, hayranı olanların, başka görüş ve anlayış 

sahibi olanlar üzerinde baskı yaparak fikirlerini kanun zoriyle kabul et

t irmeleri ise hiçbir zaman tecviz edilemez. 

Hiç şüphe etmiyorum ki, böyle bir tedbir ve karar her şeyden ve her

kesten evvel o büyük adamın ruhunu tazip edecektir. Çünkü bu kanun

la biz bilerek veya bi lmeyerek, fakat mutlaka yersiz ve haksız olarak şu

nu demek istiyoruz ki, bu memlekette Atatürk 'ün mânev i varl ığını ve 

onun eserlerini ayakta tutmak için artık zor kul lanmaktan başka çare 

kalmamışt ır . Bunun mânası budur. Bu itibarla böyle bir hattı hareket i 

tarih ve gelecek nesiller hoş görmeyecek ve affetmeyeceklerdir. Politik bâ

zı emellerle, D. P. nin Atatürk'e karşı saygısını, inkı lâplara bağlı l ığını 

gençl iğ in nazar ında şüpheli göstermek ve onu böyle ant idemokrat ik ve 

hukukun ana prensiplerine aykırı bir tedbire götürmek gibi kötü niyet

lerle provoke birkaç hâdise karşısında kendimizi cereyana kapt ırarak 

böyle bir kanun yo luna gidersek korkunç bir hata işlemiş oluruz. 

Yalnız Atatürk değil, Muhammet gibi, İsa gibi, Musa gibi büyük Pey

gamber ler asırlardır sadece şahısların değil, büyük kütlelerin inkâr ve 

husumet ine mâruz kalmışlardır. Fakat buna rağmen dimdik ayaktadır

lar. 

Bir milletin kökü asırlara dayanan müesses içtimai n i zamında derin 
tahavvüller yapmış Atatürk gibi bir şahsiyetin tenkide ve hattâ hücum ve 
husumete mâruz kalması içtinabı gayrikabil bir hâdisedir. 

Bırakın efendiler, Atatürk'e de, onun eser ve inkı lâplarına da lâyık ol
duğu sevgi ve saygıyı âmme vicdanı takdir etsin. Bu öyle bir dâvadır ki, 
hâkimi ancak ve ancak asil Türk Milletinin vicdanı olabilir. Bu Büyük 
Milletin aklısel im, kadirşinaslık ve ruh asalet inden daha âdil, daha lâyık 
ve daha müessir bir kanun maddesi olamaz. (Alkışlar). 

B A Ş K A N - Süreyya Endik (Çanakkale ) . 

S Ü R E Y Y A ENDİK (Çanakkale) - Muhterem arkadaşlar, son zamanlar

da Atatürk 'ün heykel ler inden ve büstlerinden bâzı lar ına yapı lmış o lduğu 

ileri sürülen tecavüzlerden dolayı Hükümet in hazırladığı kanun teklifinin 

Adalet Komisyonundaki bir kısım müzakereler ini takip ett im. Hemen şu

nu bel irteyim ki, bütün kadrosu ile aşağı yukarı Komisyona ge lmiş olan 

1389 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Hükümet i büyük bir telâş içinde, hattâ arkadaşlar, evham içinde gör

düm. Arkadaşlar , değil Atatürk 'ün, ö lmüş olup da kendisini müdafaa im

kânından mahrum kalmış olan her insanın aleyhinde konuşmak, onun 

hâtırasına hürmetsizl ik etmek, mezmum bir fiildir. Ayıptır, günaht ır ve 

bir kel ime ile; ahlâksızlıktır. Bunda milletçe beraberiz. Ancak arkadaşlar, 

Hükümet in bu kanun üzerinde ısrar etmesine bir türlü mâna verememiş 

bu lunuyorum. 

Sayın arkadaşlar, Büyük Meclis kanun teklifinin nereden geldiğine 

bakmaz . Bu teklifin ne mâna ifade ettiğini ve hangi zaruret ve iht iyaca 

cevap verdiğini göz önünde tutar ve bu itibarladır ki biz, - Demin bâzı va

ziyetler o lduğu için bunu tasrih etmek zorundayım - Hükümet tarafın

dan ge lmiş bulunan bir kanun teklifine rüçhaniyet tanımıyoruz arkadaş

lar. Bu bak ımdan Hükümetten gelmiş o lmasına rağmen bu kanunu da 

enine, boyuna ve derinliğine incelemeye ve vicdanî bir kanaate vardıktan 

sonra kararımızı vermeye mecburuz. İşte onun için hepimiz teker teker 

söz aldık. (Aksini iddia eden yok sesleri). 

Sayın arkadaşlar, kanunu gerekçesi ile birlikte, yani kül hal inde göz 

önüne alacak olursak, Hükümet hem Atatürk sevgisi, hem de inkılâpla

rımızı korumak endişesine düşmüştür . Yani bu memleket te hem Atatürk 

sevgisi tehlikede, hem de inkılâplarımız. 

Arkadaşlar ; müsaade buyurursanız bunları birer birer ve k ısaca ele 
alayım : Bu memlekette Atatürk 'ü sevmeyenler in ekseriyette o lduğunu 
iddia etmek haksızlıktır. Hükümete soruyorum, bu kanaate nereden var
mışlardır? 

Sayın Başbakan Adnan Menderes, zannediyorum Aydın 'da, söylediği 

bir nutukta : Heykel ve büstlere tecavüzün, tertipli bir merkez taraf ından 

idare edi lmekte o lduğunu beyan ettiler. Buna göre bu heykel lere tecavüz 

edenler ve ettirenler Hükümet tarafından malûm demektir . Bu it ibarla 

arkadaşlar, Adnan Menderes Hükümet i bize böyle bir kanun teklifiyle ge

leceğine, bu habis ruhlu adamlar ın listesiyle gelmiş olsaydı daha isabet

li bir iş yapmış olurdu. (Sağdan alkışlar). 

İnkılâpların tehlikede olduğu meselesine gelince; arkadaşlar, millet 

fes mi g iymek istiyor, millet arap harflerine mi dönmek istiyor, millet ka

dınlar ına hürmet mi etmiyor, millet eline balta alarak fabrikalara hücum 

m u ediyor? Arkadaşlar, millete irtica damgasını vurmak için, en hafif ta

biriyle, bu milleti an lamamış o lmak lâzımdır. (Sağdan bravo sesleri). Haki

kat şudur ki; ne Atatürk sevgisi tehlikededir, ne de inkı lâplarımız tehli

kededir. Ancak memleket in huzuru belki de tehlikededir. Bu huzuru boz-
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mak isteyenler de Hükümetçe malûm olduğuna göre, e l imizdeki cezai 

müeyyide ler bunları tepelemeye kâfi o lduğuna göre, Hükümet i vazi feye 

davet ediyoruz. Sayın arkadaşlar, sözümü bitirirken, bu kanunu kabul 

edersek ne kazancımız olacaktır, kabul etmezsek ne kârımız o lacakt ır? 

Bir lâhza da onu canlandırmak istiyorum. Bu kanunu kabul e tmekte is

ti fademiz yoktur. Belki hukukçu arkadaşlarımızın öne sürdükler i gibi, 

hukuk esaslarını zedelemiş olacağız. Kabul etmezsek, Türk Mil let ine, do

layısıyla vurmak istediğimiz mürteci damgasının önüne geçeceğiz . Ata

türk'ü bu kanunla sevdirmek gibi bir hafiflikten kendimiz i kurtarmış ola

cağız. Binaenaleyh ben bu kanunun Yüksek Mecliste kabul ed i lmemesi 

ni temenni ediyorum. 

BAŞKAN - Söz lehte konuşacak olan Behzat Bilgin'indir. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) - Muhterem arkadaşlar, öyle san ıyorum ki, 

bir nokta üzerinde tam bir ittifak vardır. Atatürk'ü tahkir veya tezyif 

edenler in cezasız kalmasına razı olabilecek bir fert tasavvur edi lemez. 

Atatürk bir vatan kurtarıcısı olarak tarihte misli o lmayan bir şahsiyett ir . 

Türk Milleti müstaki l ve medeni bir hayata bugün sahip o luşunu büyük 

ö lçüde ona borçludur. Siyasi bir şahsiyet olarak Atatürk üzer inde görüş

lerin bir derece ayrılması mümkündür . Ancak vatan kurtarıcısı ve istik

lâl banisi olarak onu sevmeyen, sevmeyecek ve her an rahmet le anmaya

cak bir Türk hatıra gelemez. Milletin bu engin sevgisi, onun aziz hâtıra

sını; başkaca korunmak ihtiyacından vareste kılan kâfi bir teminatt ı . Bu

na; şimdi, bir kanun teminatı da ilâve edilmek isteniyor. Her şeyden ev

vel buna bir lüzum ve zaruret olup olmadığını öğrenmek ihtiyacını duyu

yoruz. Zaruret diyorum, arkadaşlar çünkü aksi halde böyle bir kanunun 

mevzuat ımıza katı lması, itiraf ederim ki, bana giran gelecektir. Atatürk 

adının kendil iğ inden hürmet telkin etmek ve sevgi yaratmak kudret i zer

rece zayıf lamış mıdır ki, böyle bir kanuna ihtiyaç duyal ım? Ben im hatı

r ıma ilk önce gelen düşünce bu o lmuş ve bu düşünce - bende - bir tered

düt doğurmuştur . Çünkü hakikatte Atatürk sevgisinin bu memleket te 

asla azalmadığ ını ve azalmasına imkân olmadığını bi l iyorum. O halde de

ğişen nedir? Arkadaşlar, millî vicdanı rencide eden, sızlatan bâzı hâdise

ler iki ay evvel ine kadar kısa bir müddet içinde birbirini takip etmiştir. 

Bunlar münferit hâdiseler o lmakla beraber bir merkezden emir le idare 

edi l iyormuş gibi Atatürk 'ün büstlerine tevcih edilmiş ve demokrat ik reji

mimize karşı bir propaganda mevzuu olarak bazı larınca ele al ınmıştır. O 

kadarki mevcudiyet i iddia edilen bir Atatürk düşmanl ığ ına karşı Hükü

met tedbir a lmamakla, a lmak istememekle itham o lunmuş bu gibi isnat

lar - belki de - şuursuz dimağlarda bir teşvik tesiri bile yaratabi lmişt ir . 
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Halbuki aynı mahiyette hâdiselerin 14 Mayıstan önce de tek tük vuku-

bulduğunu geçen hafta İçişleri Bakanımızın bir sözlü soruya verdiği ce

vaptan öğrenmiş bulunuyoruz. Yalnız şu var ki bunları ve bâzı neşriyatı 

kendi dar, hattâ meçhul, kalabilecek çevrelerinden alıp memleket te bir 

Atatürk düşmanl ığ ının mevcudiyet ine delil olarak yaymak, afişe e tmek ve 

geniş bir propaganda mevzuu yapmak o vakit muhalefette olanların ha

tır larından geçmiyordu. Demek oluyor ki arkadaşlar değişen hâdiseler 

değildir, onları mütalâa şeklidir. Ve kim ne derse desin hakikat şudur ki 

Türkiye 'de Atatürk sevgisi umumidir , her zaman umumi olacaktır. Ata

türk düşmanl ığ ı diye halka, halkın bir k ısmına mal edilebilecek bir me

yil, bir hareket yoktur ve olmayacaktır . Bu umumi sevgi d ış ındaki hâdi

seler ferdi ve patalojik hâdiselerdir. Bunlar memleket şümul bir mahiyet

te gösteri ldiği ve izam edildiği andan itibaren bir huzursuzluk havası ko

layca yaratı labil ir. Ve sistemli bir propaganda ile bir an için yapı lmış olan 

da budur. 

Muhte rem arkadaşlar, hâdise böyle olunca, huzurunuza hiç ge lme

mesini evvelce temenni ettiğim bu kanun - bir kere geldikten sonra - ar

tık hissi bir platformda kalmaya kendimde hak bu lamıyorum. Çünkü 

şimdi artık bu kanunun reddedi lmesi veya geri çevri lmesi, demin işaret 

ett iğ im fikirleri bulandırıcı isnatlara hakikatımsı bir mahiyet vermek gibi 

müess i f ve realiteye aykırı bir netice doğurmaz mı? Biz mil letin yüksek 

sevgisine vicdanımızla, kalbine güvendiğimiz için böyle bir kanunu lü

zumsuz görebiliriz. Maalesef tecrübe ile öğrenmiş bulunuyoruz ki bâzıla

rı bunu başka türlü anlayacaklar ve başka türlü anlatacaklardır . 

Bunun için hissî mülâhazalar ı bir kenara bırakarak objektif bir görü
şe dönüyorum. 

Milletin umumi nefretini, hattâ galeyanını davet eden müess i f hâdi

seler, tertip ve tahrik eseri de olsa, bu mahiyette suçların işlenebileceği

ni, yalnız iş lenmekle de kalmayıp, milletin huzuruna karşı ist ismar olu

nabi leceğini göstermiştir. Öyle ise, sorarım arkadaşlar : 

Ceza Kanunumuzun hükümler i bunu karşı lamaya kâfi midir? Bu gi

bi suçlar karşısında, yalnız 488 inci madde delâleti ile yani me rhumun 

kız kardeşi veya veresesi tarafından hakaret dâvası açı lmasını mı bekle

yeceğiz? Ve zaten böyle bir suçtan müteessir olacak yalnız 488 inci mad

denin dâva hakkı verdiği kimseler midir? 

Bunun böyle olmadığı meydanda. Bu noktada kimsenin iştibahı yok

tur. Atatürk 'ün hâtırasına gösteri lecek saygısızlık onun ö lümden kurtar

dığı Türk Milletinin en derin sevgisine saygısızlıktır. 
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O halde? 

O halde, önümüzdeki mesele Atatürk 'ün muhterem hemşires ini veya 

ondan sonra aynı hakkı kullanabilecek olanları teessürden korumak, şe

ref ve haysiyetlerinde kanunun himayesi alt ında bu lundurmak gayesini , 

yani 488 inci maddenin ruhunu hudutsuz derecede aşmakta, doğrudan 

doğruya Türk Milletini vatan sevgisi kadar aziz bir sevgisinde taarruz ve 

tecavüzden masun bulundurmak, bu kutsal hissinin bi lâperva rencide 

edi lemeyeceği kanaat ve huzuruna kavuşturmak dâvası halini a lmakta

dır. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunun, kanaat imce tek hukuki mesned i 

ve gerekçesi olabilecek olan bu mülâhazadan sonra, ona tevcih edi len iki 

nevi itiraz üzerinde durmak zaruretini hissediyorum. 

Birincisi muhalefetten, muhtel i f yazı larında gelen bir prensip itirazı

dır ve şöylece hulâsa edilebilir : 

Hükümet in gerekçesi Atatürk 'ün hâtırasını, Cumhur iyet in ve inkı lâp

lar rej iminin sembolü olması hasebiyle korumak zaruretini ifade ett iğine 

göre, bu kanunun aynı zamanda Atatürk inkılâplarını koruyucu bir ka

nun olması iktiza eder. 

Muhalefet in böyle bir iddia ile Hükümet i ve vâzıı kanun olan muhte 

rem heyetinizi nerelere kadar sürüklemek istediği kolayca takdir edilir. 

"Atatürk İnkılâpları" tâbiri içine herkesin, kendi görüşüne göre her şeyi 

sokabi leceği bir genişliktedir. Fakat, Atatürk hayatta o lmadığ ına göre 

k imse çıkıp da onun vazettiği prensiplerin hudut ve şümulünü onun adı

na tâyin salâhiyetini haiz değildir. Şu halde biz Atatürk inkı lâplar ından 

değil ancak Türk inkılâbından ve eğer tâbiri şümul lendirmek ist iyorsak 

millete mal o lmuş inkılâplardan bahsedebil iriz. Bunlar ise esasen kanu

nun teminatı altındadır. Cumhuriyet kanunun teminatı alt ındadır. Vic

dan hürriyeti demek olan lâiklik kanunun teminatı alt ındadır. Demokra

siden başka bir mânası o lmayan halkçılık kanunun teminatı alt ındadır. 

Nihayet medeni cemiyet hayatının medeni kanunumuzda yer bulan bü

tün icapları da kanunun teminatı altındadır. A m m a bütün bunlar başka 

türlü de anlaşılabilir. Uzun zaman tek parti cumhuriyet diye, v icdanlar 

üzer indeki tazyik lâyısizim diye şef sistemi demokrasi diye iktisadi istib

dadın bir şekli olan aşırı devletçilik bi lmem ne diye kamufle edi lmedi mi? 

Ve şimdi Atatürk 'ün adına hürmet bahanesi ile y ine bunlar ın veya bun

lara benzer şeylerin korunması , yine hürriyetlerin tahdidi istenirse biz im 

vereceğimiz bir tek cevap kalır : Hayır. 
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Arkadaş lar ım, diğer bir itiraz da demokrasinin kendi saf larından yük

seldi. Bu kanunun aleyhinde bulunan Adalet Komisyonu üyeler inin ko

misyon raporunda zikredilen görüşleridir. Buna göre : 

"Velev ki Atatürk dahi olsa bir şahsı korumak için böyle bir kanun çı
karmak hukuk prensiplerine aykırıdır. Böyle bir zaruret duyuluyorsa 
isim z ikretmeden Türk Ceza Kanununun bu hususa mütedair cezai mü
eyyidelerinin ağırlaştırı lması mümkündür . 

Bu müta lâadaki incelik ve hassasiyet gözümüzden kaçmıyor . Öyle 
anlaşı l ıyor ki, bu arkadaşlarımız zaruretin mevcut olup olmadığını , tâli 
bir mesele olarak münakaşa dışı bırakıyorlar. Ve muhakkakt ı r ki, bida
yette arz ve işaret ettiğim veçhile böyle bir zaruret in doğmamış o lması he
pimizin temenniler ine en uygun düşerdi. Çünkü Atatürk 'ün maddeten ve 
manen kurtardığı bu vatanda, velev birkaç soysuza ve üç beş akılsıza 
karşı bile olsa, onun mukaddes hâtırasını korumak için bir kanun yap
mak zaruret ine düşmek, hepimize giran gelir. İsterdik ki buna lüzum ol
masın. İsterdik ki bu lüzumu gösterecek hiçbir hâdise asla ç ıkmasın. 

Fakat arkadaşlar, hâdiseler - üç beş de olsa - maalesef ç ıkmış ve mu

ayyen bir maksat la üzerinde ısrarla durulmuştur ve realist olarak kabul 

mecburiyet indeyiz ki, üç defa, beş defa olan yine de olabilir. İşte - hisle

r imize hoş ge lmemekle beraber - bu kanuna zaruret duyulması sadece 

bu real itenin neticesidir. 

Ş imdi ikinci noktaya geçel im : 

"Velev ki Atatürk dahi olsa, bir şahsı korumak için kanun ç ıkarmak 
hukuk prensipler ine aykırıdır" deniyor. 

Evet, eğer mesele bir şahsa bir imtiyaz vermekse hiç şüphesiz öyledir. 

Kanunun ferde değil, u m u m a şâmil o lması lâzımdır. Bunu hiçbir za

man inkâr etmeye imkân ve ihtimal yoktur. Kanun, ne ceza ver irken, ne 

h imaye ederken ferdi fertten ayırmaz. Bu bak ımdan fert için kanun yapı

lamayacağı , hiçbir ferde - velev Atatürk bile olsa - Türkiye Cumhur iyet i 

nin kanunlar ı ile hususi imtiyazlı bir himaye bahşedi lemeyeceğ i muhak

kaktır. 

Fakat arkadaşlar çok rica ederim yanı lmayal ım. Biz bu kanunla Ata

türk'ü mü korumak istiyoruz? Bunu düşünmek bile abes olur. Atatürk, 

bu fâni dünyadan göçmüş, ebediyete intikal etmiştir. Madde o lmaktan 

çıkmıştır. 

Onun fâni vücudu - kendi güzel tabiriyle - toprak o lmuştur. O vücu
dun bizden bir mezardan başka isteği kalmamıştır . Ruhu ise kudret imi
zin yetmediğ i , hiçbir zaman erişemeyeceği bir âlemdedir. Ona k im ne fe-
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nalık yapmaya kadirdir ki; bizim tarafımızdan "korunmaya" ihtiyacı ol

sun. 

Hayır arkadaşlar, hayır. 

Biz im korumak istediğimiz şey ebedî huzura zaten kavuşmuş oları 
Atatürk değil, onun sevgisi ile dolu olan Türk Millî v icdanının huzurudur . 
İşlenen suçlar da ancak bu millî v icdana karşı iş lenmiş, onu rencide et
miştir. Kanunun başlığını değiştirmek bu sui te fehhümün ortadan kalk
ması için yeter. 

Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkında bir kanun değildir, bu.. 
Millî v icdana karşı işlenen suçlar hakkında bir kanundur . Bu suçlar ın 
davacısı da bu sebeple, hiçbir zaman şu veya bu fâni değil, yalnız ve yal
nız varl ığ ında ebedî ve sevgisinde ebedî olan Türk Milletidir. 

Muhterem arkadaşlarım; eğer Atatürk sağ olsaydı da bütün resmî 
unvan ve sıfatlardan tecerrüt ederek bir ferdi millet gibi hâlâ aramızda 
yaşasaydı ve o vakit böyle bir kanun yapılsaydı, o bir şahsı korumaya 
matuf, tecviz edi lmeyecek bir kanun olurdu. Çünkü milletin en sevgilisi
ni bile - vatandaş olarak - hususi bir kanunun imtiyazı alt ına koymak 
kanun me fhumuna muhal i f olabilir, ama o ölmüştür ve bu kanunun he
defi, artık onu siyanet etmek değil, millî v icdanın mukaddesat duygusu
nu siyanet etmektir. Tıpkı bayrağı korumak gibi, Türklüğü korumak gibi 
ve vatanı korumak gibi.. 

Arkadaşlar , bu kanunun zaruretini ve aynı zamanda hukukiyet in i te-
cessüm ett irmek için, öyle farzediniz ki ikinci maddes inde yazıl ı hâl ve 
şart, kanun mevcut olmadığı halde, tekevvün etmiş bu lunsun. Yani , 
umumi bir yerde bir şahıs çıkıp herkesin önünde Atatürk 'e sövüyor, ha
karet ediyor. O vakit ne olur, tasavvur buyurursunuz. Orada bu lunan ve 
kalpleri Atatürk 'e minnetle çarpan Türk babaları, anaları , del ikanlı ları ve 
kızları : "Bekleyel im de hemşiresi dâva açsın" mı derler, yoksa o küstah 
mütecaviz i orada cezalandırırlar mı?. 

Arkadaşlar , meşhur Linç Kanunu yazılı bir kanun değildir ve hiç şüp
hesiz medeni de değildir. Ama, muayyen hâl ve şartlar içinde hâk im 
amansız olarak işleyebilir. Çünkü O, kanunun boş bıraktığı husus larda 
â m m e vicdanının kanunu olur. Çünkü âmme vicdanı is t ikamet inde ha
reket edecek vatandaşları doğrudan doğruya hareket ve mukabe le lüzu
mundan müstağni kılacak bir kanun yoksa ve yap ı lmamışsa bizzarure 
onun yerini tutar. 

Leon Duguit - Droit Constitutionnel - adlı eser inde insanı ve teknik 
hukuk kaidelerinin, yani kanunların mesnedini normati f hukuk kaidele
rinde; â m m e v icdanında yer leşmiş hukuki prensiplerde arar ve şöyle der: 
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"Hukuki norm ancak şu mânâyı âmiranedir ki, bir topluluğun âzası 

olan bütün şahısları zaruri olarak bağlayan sosyal statüdür. İçt imai ha

yat ın devamının şartı esasisidir. Fert bu kaideyi şuurunda az çok müp

hem bir şekilde duyar. Fakat ne kadar iptidai o lursa olsun bilir, anlar ve

ya hiç o lmazsa sezer ki, bu kaideye uymayacak olursa bütün heyeti içti

maiye kül hal inde kendisine karşı mukabelede bulunacakt ır . Bu haysi

yetle no rmun yürür lüğünü doğrudan doğruya veya bilvasıta temin için 

kaideler tesis olunabilir. İşte bunlar da inşai veya teknik hukuk kaidele

ridir". 

Arkadaşlar ; tasvibinize arzolunan kanun da bu inşai veya teknik hu

kuk kaideler inden birinin tecellisidir. Bunun dayandığı hukuki norm ve

ya prensip Türk Milletinin v icdanında yer leşmiş bulunan mukaddesa ta 

hürmet duygusudur . Atatürk 'ün hâtırası bu mukaddesat ın içinde yer al

mıştır. Ve kanaat imce kanunun bütün mesnedi budur. 

Y ine Duguit 'den bir cümle nakledeceğim. Diyor ki : "İnşai hukuk ka

ideleri (yani kanunlar ) ancak tatbikini istihdaf ettikleri bir hukuki no rma 

( âmme v icdanında yaşayan bir hukuk prensibine) ; bağlandıklar ı takdir

de ve bağlandıklar ı nispette âmir ve mücbir olabil irken her hangi bir in

şai kaidenin mücbir olabilmesi için onun arkas ında tatbikini ve saygı 

görmesini temine matuf bulunduğu bir hukuk normunun bu lunmas ı el

zemdir" . 

Tasvibinize sunulan kanunda da esas itibariyle bu karakter yani âm

me v icdanına mâkes o lmak hususiyeti vardır. Bu bir şahıs kanunu de

ğildir. Bir şahsı korumaya matuf bir kanun hiç değildir. Sadece millî mu

kaddesata saygı gösteri lmesini âmir bulunan hukuki normun bir ifade

sidir. 

Muhte rem arkadaşlar, 

Kanunun tümü üzerindeki görüşlerim bundan ibarettir. O n u n yuka

rıda arz ına çalıştığım gayeden ileri g i tmemesi , müphem o lmamas ı ve 

yanl ış tatbikata sebebiyet vermemesi icabeder. bu itibarla maddeler in i 

lüzumsuz bâzı i lâvelerden kurtararak tavzih etmek lâzım gelecektir. An

cak, daha fazla zamanınız ı almış o lmamak için bu husustaki f ikrimi 

maddeler in müzakeres ine talik ediyorum. 

Millî duygunun en temiz kaynağından doğan bu kanunu kabul ede

biliriz. Temenni edel im ki, tatbikine lüzum olmasın. Kanunun asıl gaye

si zaten budur. Ve kuvvetle memuldur ki, böyle olacaktır. (Bravo sesleri, 

alkışlar). 
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Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu 

B A Ş K A N - Müzakere usulü hakkında bir takrir var, okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Atatürk hakkındaki kanun tasarısının bugün müzakere ve intaç edi

lebi lmesi için sözlü sorulardan evvel gündemin birinci maddes ine alına

rak ilk önce bu kanunun müzakeresine başlanmasını teklif eder im. 

Afyon 

Emekl i General 

Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN - Takriri dinlediniz. Yüksek tasvibinize arzediyorum. Kabul 

buyuranlar. . . Kabul etmeyenler.. . İttifakla kabul edilmiştir. 

A D A L E T KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara ) -

Muhte rem arkadaşlar ım, birçok hususları ihtiva eden ve esaslı noktalar

da tevakkufu icabettiren bu mühim tasarı üzerinde istedim ki bir sözcü 

olarak yazı ile huzurunuza çıkayım. Çünkü nihayet yazı, tefekküre, teen

niye, dikkate davet eden bir şeydir. Bu şeyden kendimi kurtarmayay ım 

ded im. Bu itibarla leh ve aleyhte heyeti celilenize maruzat veren arkadaş

larımı yazı ile karşı layacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, sözüme Atatürk'ün 1926 senesinde söyledi

ği büyük bir vecize ile başlayacağım : 

Atatürk : "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fa

kat Türkiye Cumhuriyet i ilelebet payidar kalacaktır." demişti . 

İşte arkadaşlar; bizler de Atatürk 'ün millet iradesiyle yaratt ığı Cum
huriyeti nesi lden nesile payidar kılmak için Hükümet in getirdiği, encü
menimiz in de tasvip eylediği bu tasarıyı huzurunuza get irmiş bu lunuyo
ruz. 

Atatürk 'ün kimliğini burada kemaliyle izah edersek artık onun yarat

tığı eserleri korumanın bir borç o lduğunu derhal kabulde tereddüt etme

yiz. 

Arkadaşlar bugün, taştan mamul Atatürk'e, tunçtan masnu Ata

türk'e el kaldırmak, etten ve kemikten Atatürk'e suikast e tmekten daha 

az bir suç değildir. (Oooo! sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, biz sizleri sükûnetle dinledik ve hayret nidası 

ç ıkarmadık. 
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B A Ş K A N - Arkadaşlar, Cuma günü tasarı hakkındaki müzakere ler iyi 

bir hava içinde ve sükûnetle devam etti. Lütfen bugün de aynı sükûnet i 

gösteriniz. 

A D A L E T KOMİSYONU ADİNA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla ) -

1918 Mütarekesinin simsiyah günlerinde Türkiye 'de, vatansız bir toprak, 

topraksız bir vatan vardı. Bu hal, Türklüğümüz için iki yokluk ifade edi

yordu. Bu iki "yok" tan bir vatan yaratan, Mustafa Kemal 'di . İşte bugün 

bâzı nadanlar o Mustafa Kemal ' in heykelini yıkıyorlar. Türk vatan ında 

tek bir âbide vardır ki, ona zaman bile dokunamaz. Yani onu zaman de

nen kahir kuvvet bile aşındıramaz. Bu âbide Mustafa Kemal ' in heykel i

dir. Bu heykel in yıkı lmasına 13 asır bile yetmezken, onu 13 yıl sonra bâ

zı eller y ıkmaya kalkıyorlar. 

Birinci Dünya Harbi nihayete erdiği gün, Türk vatanı bir türlü değil, 

beş türlü değil, hattâ on türlü yoktu. Toprağımız, tarihsiz ve coğrafyasız 

kalmıştır. Şüphe yok ki siz, bu elîm maceraları ya görenlerden veya işi-

tenlerdensinizdir. 

Benim burada yapt ığ ım şey, sadece o acı hâtıraları hafızalarınızda 

canlandırmaktan ibarettir. 

Arkadaşlar ilk Umumi Harbden sonra, Türk Milleti bir ahali yığını 
manzaras ı gösteriyordu. Ve bu manzara bizim için kıyametin kopmas ı 
demekt i . Tam bu sırada Tanrı bir adam yarattı . Ve bu adam o k ıyamet 
içinde milletin başına geçerek yıl larca savaştı ve nihayet bize müstaki l bir 
vatan, şerefli bir bayrak ihda etti, evet, kıymet ve kutsiyeti zede lenen ay 
yıldızlı millî alâmetimizi şanlı bir bayrak haline koydu ve tarihimiz; cesur, 
hamiyet l i ve derin hamleleriyle yeniden devam etmeye başladı . 

Arkadaşlar , bu vaziyetleri yaratan, bu neticelere bizi kavuşturan kur
tarıcı adamın adı; Mustafa Kemal 'di. 

İşte aziz arkadaşlar ım; bâzı kırılası eller bugün, bu Mustafa Kemal ' in 

heykel ini yıkıyorlar. 

Bi l iyorsunuz ki ilk Cihan Harbinde yüz binlerce düşman askeri ve iki 

büyük devletin filoları, aziz vatanımızı y ıkmaya ve bat ı rmaya kâfi ge lme

mişti . Fakat onu kurtarmaya bir tek adam kifayet etti. Bu adam Musta

fa Kemal 'di . İşte bugün, bu Mustafa Kemal ' in heykelini yıkıyorlar. 

Arkadaşlar ; Avrupa'nın ve Amerika 'nın bile hâtırasına hürmet duydu

ğu biz im büyük bir ö lümüz vardır : O ö lünün adı da Mustafa Kemal 'dir . 

İşte bugün o Mustafa Kemal ' in heykelini yıkıyorlar. Bu lâyemut ö lümüz 

hakkında büyük bir İngiliz diplomatı olan Hor Belişa 21 Nisan 1951 ta

rihli Cumhur iye t Gazetesindeki beyanat ında bakınız ne diyor : 
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"İngiltere'de hemen herkes, büyük Atatürk 'ün başarı ları hakk ında ge

niş ma lûmata sahiptir. 

Atatürk 'ün gerek şahsi, gerek inkılâplariyle asr ımıza yaptığı tesiri 

müdrikiz . Britanya halen birçok güçlüklerle karşı karşıyadır. Bunları hal 

için Atatürk zihniyetinin tatbiki gerekmektedir. Mamafih bizim de Çörçil 

gibi Büyük bir Devlet adamımız vardır" İşte Atatürk çapında bir adama 

ihtiyaçları o lduğunu söyleyen diplomatın bu sözleri, içinde yaşadığ ımız 

havayı saadeti bize veren muazzam varlığın değerini tamamiy le ihata 

edemeyenler imize ne güzel ve ne ibret verici bir misal teşkil etmektedir . 

Arkadaşlar ; milletin yakın ve uzak tarihinde birçok savaş ve siyaset 

kahramanlar ı bulunan bir milletin yani A lman Milletinin nası lsa baş ına 

geçen ve gökten inme bir semavi hükümdar tavrını takınan, adına and 

içilen, ilâh taslağı ve iktidar şımarığı bir devlet reisi bile, - kendi mil let in

de bol örnekler varken - istiklâl meşki olarak bizden bir Türk'ü seçmişti , 

bu Türk de : Mustafa Kemal'di, Atatürk'tü. 

İşte bugün kendi milletinin bahtsız birkaç ferdi o büyük vatan çocu

ğuna kendi heykelini çok görmeye başladı. 

Atatürk 'e onun maneviyatına, onun heykeline tecavüzü yasak edici 

bir kanun çıkarmak lüzumiyle karşı laşmamız, f i lhakika biz im için acı bir 

kaderdir. Fakat vâki olan tecavüzler ve bundan sonra da vukuagelebi le-

ceğini tahmin ettiğimiz taarruzlar, bu lüzumun yarattığı acıdan daha be

terdir. Bu acıya kat lanmamaya, bu hastalığı kuvvetli bir zehirle tedavi et

meye mecburuz. Bizler değil arkadaşlar; fakat bu zehiri, kanuni bir za

ruret hal ine koyanlar hicap duysunlar. 

Arkadaşlar , bilirsiniz ki kanunların da tehzip ve temdin meziyet ler i 
vardır. Bi lhassa ceza tehdidi altındaki temdin ve tehzipler, hemen her 
yerde müspet neticelerini gördüğümüz eserlerdir. Zaman ında İstiklâl 
Mahkemeler i Kanunları bize bunun en parlak misalini vermiş bulun
maktadır . 

Arkadaşlar ; Atatürk 'ün heykellerini yapanlar ın çoğu, yabancı sanat

kârlardır. Biz Türk olarak, (Bunları niçin ecnebi elleri yapıyor? ) diye ıstı

rap duyarken bugün o büyük Türk'ün heykelini, bir haftada 12 defa ay

rı ayrı 10 Türk 'ün eli yıkıyor. Bu yıkıntıların yarattığı ıst ıraba Türk Mil

letinin mânevi varlığı ve Türk Milletinin münevver ler i asla kat lanamaz 

kat lanmayacakt ır da. Haklı dâvaların; haklı ıstırapların sebepler ini ka

nunla önlemezsek, hususi infiallerin ve irticaî düşünceler in muhakeme -

siz ve şuursuz tezahürlerine imkân vermiş oluruz. "Şahıs için kanun 

yapmak doğru değildir" diyen bâzı arkadaşlar ıma hat ır latmak isterim ki, 
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Atatürk bir şahıs değil, fani â leme kavuşmuş lâkin her dak ika yanımız

da yaşayan ebedî ve mânevi bir ruhu inkılâptır. Biz, bu inkılâp ruhunun 

bizim için, vatanımız için yarattığı Kemalist rejimi nesi lden nesle ayakta 

tutmaya ve yaşat ıp yüksel tmeye mecburuz. 

Atatürk 'ün heykeline yapı lan taarruz, onun büstüne sıçratı lan taaf-

fün, her hangi bir ölüye karşı yapı lmış maddi bir tecavüz telâkki o luna

maz. O taarruzda derin, korkunç bir kasıt vardır. Atatürk rej imini yık

mak kastı. İçinde yaşadığımız Kemalist rejimini biz, ırzımızı, ayal imizi ko

rur gibi muhafazaya memuruz . İşte bunun içindir ki, arkadaşlar ım genç, 

ihtiyar demiyerek fakat uyanık birer Türk çocuğu olarak Atatürk 'ün ru

hu azizini kalplerimizde olduğu kadar meydanlar ımızda da ebediyen ya

şatacağız. Çünkü her çağda ve her millette devlet kuranlar o mil letin öm

rü boyunca bir saygı hâlesi içinde yaşat ı lmaya lâyıktırlar. Atatürk 'ün bi

z im için yalnız yeni bir devlet kuran adam değil, eski fakat çok güzel bir 

ifade ile söyleyeyim sadece müceddidi bünyanı devlet değil bundan fazla 

olarak, bir milletin kaderine yeni bir veçhe veren, seri hal indeki inkılâp-

lariyle medeniyet dünyası içinde mensup olduğu milleti ayakta tutan ve 

ona şeref kazandıran bir varlıktır. Onun adına, onun haysiyet ine, onun 

şerefine, onun inkılâplarına bütün Türk Milleti vâristir. 

Türk Cumhuriyet i yaşadığı müddetçe kanunlariyle ve anane leşen ya-

salariyle onun büyük adını da ima muhafaza edecektir. Türk Mil let inin 

inanı adına Atatürk, her nesil için en büyük teminat olacaktır. Sağduyu

muzun bize borç halinde telkin ettiği bu gerçek, bir milletin ahdi hal inde 

kanunla da vesikalandırı lmalıdır. İçimizden bir tek nankörün bile boz

mas ına tahammül edemeyeceğimiz bu büyük saygı, Türkiye Büyük Mil

let Mecl is inin bir şükran borcu olarak kanuni bir hüviyete bürünmel id i r . 

Evet arkadaşlar, bu eşsiz vatan çocuğunu Türk Milleti sevgi ve saygı 

aylası içinde yaşatmak, ona kasti hakaretle velev ima tarikiyle bile olsa, 

dil ve el uzatanları, kuvvetini, milletin ihtiram duygusundan alan böyle 

bir kanunla cezalandır malıdır. 

Muhterem arkadaşlar ım, teneffüs ettiğimiz bu müstesna hürriyet ha

vasını, mil letçe ona borçlu o lduğumuzu unutmamak nimetşinasl ığ ını 

göstermek bu millete has hasletlerdendir. Atatürk bize bir va tan verdi, 

biz onun mânevi evlâtları olarak ondan hususi bir kanunu nasıl esirge

yebil ir iz? Arkadaşlar, Atatürk'ü ve eserlerini inkâr etmek 1918 mütare

kesinin kapkara günlerini b i lmemek veya beğenmektir . 

Bi l iyorsunuz ki, arkadaşlar, Kemalist rejim, mil l i leşme ve muasır laş

m a düstur lar ına dayanır. Bu düsturların muhafazası için sarsı lmaz bir 
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millî dayanışma temin edecek olan böyle bir kanunu behemeha l çıkart

malıyız. 

Şahıs için kanun çıkarı lamaz diyen arkadaşlara kısaca şu maddî ve 
vakıavi eserleri tetkik etmelerini rica edeceğim. 

1 . - 1 4 4 No.lu Atatürk'e Başkumandanl ık Tevcihine Dair Olan Kanun 

(Tarihini söyle sesleri). 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) - Tarihini söyle. 

HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) - Her zaman münakaşa edersin, sö
zümü kesme, sen konuşurken tahammül ettik. 

2. - 153 sayılı Atatürk'e Gazi Unvanının Tevcihine Dair Olan Kanun, 

3. - 1596 sayılı Mustafa Kemal Köprüsü Hakkındaki Kanun, 

4. - 2307 numaral ı Medeni Kanunun Mahfuz Hisse Hakkındaki Hük
m ü n ü n Atatürk Hakkında Cari Olamayacağı Hakkındaki Kanun, 

5. - 2622 numaral ı Atatürk Soyadının Başkaları Taraf ından Al ına

mayacağ ına Dair Kanun, 

6. - 4677 sayılı Atatürk'e Anıt - Kabir İnşaasma Dair Kanun, 

Görülüyor ki, bugünkü Anayasamız ın yürürlükte bu lunduğu zaman

lar içinde bu kanunlar çıkmıştır. Biz, şahıs için değil, - çünki Atatürk ar

tık (şahıs) değildir, fâni hayata veda etmiş sadece büyük mânev i bir var

lıktır - biz onu tahkir ve tezyif ve onun hakkında yapı lan eserleri tahrip 

ve telvis edenler hakkında kanun yapıyoruz. 

Atatürk 'ün heykel ine, resim ve büstlerine tecavüzün mânas ı açıktır; 
tecavüzün yegâne hedefi; Atatürk 'ün milletleştirdiği mil let imize, asri leş-
tirdiği memleket imize ve onun tekâmülüne ve terakkisine taarruzdur. Bu 
taarruzlar, bi lhassa büyük Doğu, Sebilülreşat, Orhon gibi gazeteler in 
neşr iyat ından gıda almaktadır. Bu tasarının kanun halini a lmasını tas
vip e tmeyen arkadaşlar, Anayasanın 69 uncu maddes indeki (kişi) tâbiri
ne dayanmakta ve şahıs için kanun çıkarmanın bu maddeye muhal i f ola
cağını söylemektedir ler. 

Bi l iyorsunuz ki arkadaşlar, 4695 sayılı Anayasanın 104 üncü madde

si, 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Türkçeleşt ir i lmiş o lduğunu ve 

fakat mâna ve kavramda bir değişiklik yapı lmadığını söylemektedir . O 

halde (kişi) tâbirinin mukabi l i olan (fert) kelimesi üzer inde biraz dural ım 

ve eski metni burada beraberce okuyal ım : 

69 uncu madde : "Türkler, kanun nazarında müsav i ve bi laist isna ka
nuna riayetle mükelleftirler. Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imtiyazla
rı mülga ve memnudur . " 
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Görüyorsunuz ki arkadaşlar, her Türk, kanun nazar ında müsavidir . 
Ve her Türk kanuna riayete mecburdur. Ve Türkiye 'de her türlü zümre , 
sınıf ve aile ve fert imtiyazı memnudur . Bu ne demekt ir? Pek açık bir mâ
na taşıyan ve sadece yaşayanlar arasında imtiyaz tanımayan bu madde 
hükmüne (ölüleri) de katmak nasıl mümkün olur? Hukukan böyle bir iti
raza kıymet vermeye biz imkân bulamıyoruz. Ölüler arasında bir imtiyaz 
varsa, o ancak kalblerden gelen ihtiramlarla ifade olunur ve bu iht iram
lar bazan Atatürk'e yapıldığı gibi anıt-kabir, büst, heykel yapmak la mâ-
nalandırı l ır ve yaşatılır. Ö lümü günü radyoları susan, üç gün evvel yap
tığımız gibi mânevi huzurunda 3 dakika saygı sükûtu gösteri len, diplo
matlar ın ziyaretlerinde kabrine çelenkler konan, mezarı için bu Mecl isçe 
30 mi lyon lira sarfı kabul edilen Atatürk - Salâhatt in Adil Paşanın tavsi
fi veçhi le - sadece bir (Paşa) değil, bir mirliva Mustafa Kemal Paşa değil, 
lâkin kadir bilen memleket çocuklarının Atasıdır ve bu milletin müncis i 
ve Türklüğü çağdaş milletler mertebesine yükse l tmek azmiyle inkılâplar 
yaratan cesur, hamleli bir babasıdır. 

S Ü R E Y Y A ENDİK (Çanakkale ) - İşi, hissiyatı tahrik şekline dökme, 
müdafaanı yap. 

HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) - Onun için bu kanunla biz, Ata
türk'ün mânevi mamelikini ve Türk münevver ler ine emanet ettiği Cum
huriyet vasiyeti mucibince korumak istemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, hayalinizde acı ve çok acı o lacağına inandığ ım 
bir vakıa yaratmak ist iyorum. Bir gün sabahleyin kalkınca Samsun'daki , 
Ankara 'daki , İzmir'deki ve memleket in dört bucağındaki Atatürk Heykel
lerinin parça parça edildiğini, onların kirletildiğini gazetenizde okur veya 
yine bir gün Anafartalar Caddesindeki Zafer Âbidesinin Mehmetç ik ve 
Zeynepler iy le birlikte yerlere serildiğini seyrederseniz nasıl bir duygu al
t ında kalırsınız? Yürekleriniz ta derinden yaralanmaz, bu memleket in 
Kemal ist rejimi hakkında büyük endişelere kapı lmaz mısınız? Ve kendi 
kendinize demez misiniz ki; yahu, maziye mi dönüyoruz, karanl ıklara mı 
davet o lunuyoruz? 

A H M E T HAMDİ BAŞAR (İstanbul) - Bu nasıl söz? Türk Milleti bunu 
yapmaz millete hakaret ediyorsunuz. 

M U A M M E R OBUZ (Konya) - Nasıl sözler? Siz şahsan mı konuşuyor
sunuz? Kanunu mu müdafaa ediyorsunuz? Millet bunu nasıl yapar, mil
lete güvenmiyorsunuz? 

B A Ş K A N - Rica ederim efendim; müdahale etmeyiniz. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) - Türk Milletine hakarett ir bu. Nasıl 
konuşuyorsunuz? Bu millet böyle şey yapmaz efendim. 
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HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) - Biz sizi dinledik yahu, biraz da sen 

bizi dinle! 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) - Ben millete hakaret e tmed im. 

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) - Bunu nasıl söy lüyorsunuz Hâmit 

Bey? 

M U A M M E R OBUZ (Konya) - Böyle düşünce olmaz, Türk Milletini kü-

çümseyemezs iniz . 

BAŞKAN - Müdahale etmeyiniz Muammer Bey (Gürültüler). 

HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) - Bunun neresi dokundu size? Mu

ammer Bey, sana soruyorum, neresi dokunuyor, kalk cevap ver. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - Ben cevap vereceğim. 

A H M E T HAMDİ BAŞAR (İstanbul) - Bu millete hakarettir, böyle şey 

o lamaz. (Şiddetli gürültüler) 

HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) - Oldu, oldu. (Gürültüler, masalara var

malar) 

BAŞKAN - Müsaade buyurun!. . 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) - Atatürk bu milletin varlığıdır. 

HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) - İşte bu düşünceler in tesiri alt ında

dır ki, bu tasarı düzenlenmiş ve kamu haklarının koruyucusu olan sav

cı lar ımıza Atatürk'ü temsil eden eserlere hakaret ve tezyif kasdiyle el ve 

dil uzatanları takip hakkı verilmiştir. Bu tasarı millî v icdanın ve münev

ver duygular ın muzdar ip bir sayhasıdır. Bunu, memleket selâmeti namı

na kabul etmenizi Adalet Komisyonu hesabına rica eder im. 

BAŞKAN - Müsaade buyurun, sözünüz bitti mi?. 

HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) - Bu aksülamel gösteren arkadaş

lardan çok rica ederim, kendi vicdanlarına tesir eden yerler varsa onu 

lütfen izah etsinler. Hamdi arkadaşımız yerinden bağırıyorlar. Adalet Ba

kanı bundan on gün evvel, Atatürk'ün heykellerine 67 taarruz o lmuş, 

bunlar ın 52 si 14 Mayıstan evvel, geri kalanı 14 Mayıstan sonradır, de

diler. Adalet Bakanının bu istatistiğe dayanan sözlerine karşı neden o 

gün bağırmadı lar da şimdi beni böyle karşıl ıyorlar?.. 

BAŞKAN - Efendim; aleyhte konuşan arkadaşlardan sonra geçen cel

sede lehte konuşan arkadaşlar ımızdan Behzat Bilgin söylemiş idi, ondan 

sonra lehte konuşacak olan Muhlis Tümay'dır. Kendileri buradalar mı 

e fendim. 

MUHLİS T Ü M A Y (Manisa) - Buradayım. 
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BAŞKAN - Buyurun. 

MUHLİS T Ü M A Y (Manisa) - Muhterem milletvekili arkadaşlar ım, Ata

türk aleyhine işlenen suçlar hakkında Hükümet tarafından hazır lanan 

kanun tasarısı üzerinde, bugünle iki gündür Büyük Mecliste leh ve 

aleyhte görüşmeler cereyan etmektedir. 

Eğer Büyük Meclisin ekseriyetinin kanunun çıkması a leyhinde konu

şan arkadaşlar ın reyinde olduklarını tahmin edebi lseydim; bu yo lda ko

nuşmayı sizleri sıkan bir külfet sayar ve susmayı tercih ederd im. 

Müsaadeniz le kanun tasarısı, Büyük Mecliste konuşulanlar ı ve ileri

ye sürülen fikirleri nazarda tutarak bir iki nokta üzerinde duracağ ım. 

1. Bundan birkaç gün evvel, bir arkadaşın sorusu münasebet iy le Sa

yın İçişleri Bakanımız beyan ettiler ki, ö lümünden 14 Mayıs 1950 tarihi

ne kadar (12) senelik bir zaman içinde Atatürk 'ün, mânevi şahsiyet ine 

(51), fotoğrafına (12), heykel ve büstlerine (4) ki ceman (67) ve 14 Mayıs 

1950 tarihinden son zamanlara kadar, kısa bir zaman içinde büst ve 

heykel ler ine (9), mânevi şahsiyetine (5), fotoğrafına (1) ki ceman (15) te

cavüz hâdisesi tespit edilmiştir. 

Bundan anlaşı lmaktadır ki, bu müessi f tecavüz hâdisesi yurdun kö

şe bucağ ına serpiştirilmiş haldedir. 

Vaka olarak son zaman içinde, bi lhassa Hükümet in değ işmesi gibi-
buhran arzedebi len bir zamanda, birbirini takip etmiştir. Şekli, hatır lan
ması insana ıstırap verecek derecede elimdir. 

2. Bu tecavüz hareketleri karşısında gençliğin, halkın, matbuat ımı
zın dile getirdikleri nefret hisleri izhar edilmiş, yer yer protestolar ve mi
tingler tert iplenmiş, millî bir galeyan misali hal inde Atatürk sevgis inde 
birleşi lerek tecavüzlerin ret ve tel ' ininde söz ve kalp birliği edilmiştir. 

3. Memleket sahnesinde beliren bu yepyeni hâdiseler üzer inde Hü

kümet tarafından gösteri len bir hassasiyetle karşı laşıyoruz. 29.3.1951 

tarihinde Büyük Meclise sunulan ve müzakere etmekte bu lunduğumuz 

kanun tasarısı hazır lanmış bulunuyor. 

4. Hükümet in bu teşebbüsü üzerine Atatürk'e karşı memleket in se

çi lmiş gibi muhtel i f köşe ve bucağında başlayan her nevi tecavüz hare

ketleri birden durmuş ve s inmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım; burada mukadder bir sual vardır. Bu teca

vüz hareketlerini kimler yapmışlardır ve niçin yapılmıştır. Hepimiz bil iyo

ruz Medeni Kanunla aile hayat ımızda ve kadın hakları üzer inde, Türk 

harfleri üzerinde ölçü, tartı, sene ve hafta tatili, g iy ime ait şapka, bütün 
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muaşeret hayat ımızda milletçe ve devletçe yürüyüş ist ikamet imizde, 
dünya işlerini dinimizden ayırma, nihayet cumhuriyet , demokras i yo lun
da, enine boyuna ve derinliğine esaslı inkılâplar geçirdik. Bu inkı lâpların 
hazır lanış kökleri, ne kadar yakında olursa olsun, bunlar ın az imle ta
hakkuka ve fiile ç ıkarı lmasında bir öncü olarak, bir önder olarak baş rol 
muhakkak ki Atatürk'ün inhisarındadır. 

Muhterem arkadaşlarım; dünyanın neresinde, hangi inkılâp hareket 
ve prensipleri ; halkın bütün tabaka ve fertleri arasında aynı telâkki ve 
yumuşak l ık la karşılanmıştır. 

Sonra; insanların, eskiye ve alışılana karşı duyduklar ı bağlıl ık zarf ve 
karakterini inkâr mümkün müdür? 

Eğer böyle olmasaydı her inkılâp ve yeniliğin memleket te tutunmas ı 
için tarih sayfalarına, kardeş kanlarının dökülmesine lüzum kalır mıydı? 

Her camia ve millet içinde inkılâpların yerlerine yer leş inceye ve şuura 

maledi lerek millî k ıymet haline gel inceye kadar, uyandıracaklar ı aksülâ-

melleri tamamen bertaraf etmeye imkân bulunmadığ ı anlaşı lmaktadır . 

Elbetteki bizim içtimai muhit imizde de bu mukavemet hareket ler ini 
bek lemek zaruri olurdu. Bizim inkılâplarımızın memleket te yer leşt ir i lme
si zaman ında ve onun hareket ve heyecanları arasında ve o günün siya
si şartları içinde bu aksülâmeller tamamiyle satha ç ıkamamışt ır . 

Tek tük hâdiseler şeklinde, dar ve küçük muhit lerde; bu nevi teza
hürler in bakiyelerini, memlekette esmeye başlayan hürriyet havası için
de bu gün görüp teşhis de hata olmıyacağı kanaat indeyim. 

O halde Kırşehir 'de Ata'nın heykelinin çenesine, burnuna tevcih edi
len darbede, bu aksülâmel in ruhunu, Atatürk'e karşı yapı lan tecavüzler
de; Atatürk ve onun getirdiği eserlere karşı düşmanca hislerin tezahürle
rini görmekte ve teşhiste isabet vardır. Hattâ yoktur diyebiliriz. 

O halde inkılâbın getirdiği kıymetlere karşı düşmanl ık hisleri, Ata
türk 'ün heykel ve büstlerine, mânevi varlığına tecavüzle iftihar edil iyor. 

Burada tecavüz muvaffak olursa, ondan sonra hakiki hedefe, inkı lâp

lara tecavüz sırası gelmiş olacaktır. Bu mütalâa ile ifade e tmek lâzımdır 

ki, mevzuubahis tecavüzler ve hakaretler, birer meczup hareket i değildir. 

Bu hareketler in, memleket in muhtel i f köşe ve bucağ ına dağı lmış bu lun

ması ve sonra karşı hareket ve galeyanlar ve Hükümet in teşebbüsü kar

şısında, birden durması ; bu hareketlerin bir plân içinde ve karanl ık mak

satlı bir mihrak tarafından idare edildiğine delâlet etmektedir . Hâdisenin 

böyle cereyanı karşısında, işi mühimsememek değil, çok ehemmiyet le 

nazara a lmak lâzımdır. 
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Muhterem arkadaşlar, anlamış bulunuyoruz ki, Atatürk 'e karşı mil
letçe duyulan sevgi ve saygı ve bunun hâtırasına karşı yapı lan maksat l ı 
ve plânlı tecavüzler ve bu tecavüzlerin uyandırdığı galeyan olarak tavsif 
edebi leceğimiz mitingler ve hareketler karşısında Hükümet Atatürk aley
hinde işlenen suçlar hakkındaki kanunu hazırlayarak böylece, bu hâdi
selerin tedbirlerini almayı düşünmektedir . 

Arkadaş lar ım kanaat imce Hükümet ; bu teklif ve teşebbüsle yüksek 

huzurunuza gelmekte haklıdır ve isabetlidir. 

Kanunun tekniği ve Anayasa hükümler i ve hukuk prensipleri bakı

mından kanun teklifinin kabulünde hata var mıdır? 

Hepimiz biliriz ki, kanunlar; cemiyet nizam ve kaideleri, k o n m a se
beplerini, cemiyet in zaruretleri ve menfaatler inden alırlar. 

Atatürk, memleket kurtarış hareketlerinde öncü olarak Türk İnkılâp 
ve Cumhur iyet in in kuruluşunda önder olarak müstesna bir tarihî şahsi
yete sahiptir. Ö lümü ile tabutunun arkasından dökülen göz yaşlar ı ve 
memleket dışı â lemde uyandırdığı devamlı alâka hiçbir fâniye nasip ol
mamışt ır , sanırım. 

Bu sevgi ve saygı, millî bir sevgi ve saygı hal inde hâlâ da devam et
mektedir . İki gün evvel milletin mümessi l i olarak, B. M. Mecl is inin gös
termiş bulunduğu müstesna sevgi ve saygı tezahürü; bunun son misal
ler inden sayı lmak lâzımdır. 

İnkılâplarımızın etrafını saran bu sevgi halesine tecavüzü içimizde 
tasvip eden bulunabil ir mi?. 

Fakat ne garip, tezatlı ve hazin bir tecellidir ki, onu sevip ve saydık
larını Mecl is huzurunda açıklayanlar; onun büst ve heykel ler ine hakaret 
edenler karşısında hareketsiz kalmayı tercih yolundadır lar . (Öyle şey yok 
sesleri). 

Atatürk ve Gazi Mustafa Kemal Paşa, çoktan fâni hayatla alâkasını 

kesmiş bulunuyor. Kurucu ve inkılâpçı Atatürk hayatta iken insan ola

rak fena denebi len ve inkılâpçı olarak noksan görülebi len hareketler yap

mış olabilir. Fakat ö lümüyle tasfiye görmüş ve Türkiye 'mize getirdiği ile

ri hayat prensiplerine ve inanışlarına bürünmüş olarak bir sembol halin

de iç imizde yaşamaktadır . Ve yaşayacaktır da. Ö lümün ötesinde husu

mete yer ve yol veri lmemelidir. 

Arkadaşlar ; fert olarak sevdiğimize sevgi, saydığımıza saygı gösteril
mesini isteriz. Sevdiklerimizi kendimize saklamak isteriz. Bu hislere hür
met ed i lmemesi ve tecavüzde bulunulması , günlük hayatta; kavgaların, 
adam öldürülmesinin sebeplerini teşkil etmiyor mu? Milletçe gösteri len 
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bu sevgiye tecavüz edi lmemesini istemekte niçin ant idemokrat ik bir te
mayül bulunsun. 

Atatürk hâtıralarına karşı vâki tecavüzleri önleyici müeyyideler i ka

bulde; kanaat imce hem içtimai zaruret ve hem de fayda vardır. 

Bâzı arkadaşlar bu zarureti kabul ederken bunun müeyy ides in in Ce
za Kanunumuzun hakaret, ve nâsı ızrara ait maddeler iy le karşı lanabi le
ceğini ve o maddelerdeki cezaların artırılabileceğini söylüyorlar. 

Arkadaşlar ım, takdir buyurursunuz ki, Ana Ceza Kanunu olan Türk 
Ceza Kanununda, muayyen suçların cezaları ancak muayyen ve umumi 
sebepler altında artırılabilir. Hakaret faslındaki cezanın ve nâsı ızrar fas-
l ındaki cezanın artırı lmasını gerektirecek içtimai bir sebep henüz mevcut 
değildir. 

Hâdiselerin hususiyeti , tedbirlerin de hususiyetini zaruri kılar. Umu
mi Ceza Kanunumuza , Atatürk'e mahsus bir madden in ilavesidir ki 
umumi ceza prensiplerini zedeler. 

Nitekim, mülkiyet hukukuna bir tearuz ve bir ist isna teşkil eden bi
na sahiplerinin mülklerini kiraya vermekte ve kira bedel ini takdirde ser
best bulunmayacaklar ına dair olan hüküm, esas kanunda olan, Kanunu 
Medeni hükmüne ilâve edi lmemiş Millî Korunma Kanununda bir madde 
nin mevzuu olmuştur. Bunun gibi, Atatürk'e tecavüz hâdiseler inin men' i 
keyfiyeti de; hususi bir kanunla müeyyide altına a lmakta ve takibini; hâ
disenin hususiyeti karşısında, âmme davacısına vazife olarak vermekte 
isabet vardır, kanaat indeyim. 

Arkadaşlar ; kabul buyurursunuz, ceza hukuk ve mevzuat ı kasıt mih
veri etrafında döner. Mahiyeti ve şekli malûm olan Atatürk 'ün büst ve 
heykel ler ine yapı lan tecavüz; heykeli terkip eden maddeye karşı zarar 
vermek maksadiy le yapı lan bir hareket midir ki, nâsı ızrar fasl ındaki 516 
ncı maddey i hâdiseye uygun görel im. Atatürk'ün büst ve heykel ler ine ya
pılan ma lûm tecavüzü, ıssız meydan yerlerindeki ağaçların tahribi ile bir 
k ıymet ve ehemmiyette tutmaya, içtimai vicdan razı olur mu? 

Muhterem arkadaşlar; kıymetler ve telâkkileri, cemiyet içinde o ldum 
olası izafidirler ve kademelidirler. Demokrasi ; ne kadar yayı lmış bulunur
sa bulunsun; bu kıymet derece ve ölçülerini bir seviyeye indiremez. Bu, 
eşyanın tabiatına ve hayatın seyrine uymaz. Demokras i bir düz lük ola
maz. Atatürk 'ü hemayarları içinde ve kendi zamanında, aynı ölçü ile kıy
met lendirmekte de isabet yoktur zanneder im. 

Binaenaleyh, Atatürk'ü bir fert olarak düşününce diğer fertlerden, iç
t imai kıymetler bakımından ayrılığı ve üstünlüğünü kabulde niçin anti
demokrat ik bir zihniyet bulunsun. 
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Atatürk muhterem bir fâni o lduğuna göre; bu kanunun kabulünde 

onun için tanınmış ve Anayasamız ın Türk vatandaşı için kabul ettiği hak 

eşitl iğine aykırı bir imtiyaz vücuda getirildiğine nereden ve hangi hukuki 

kıstaslarla hükmediyoruz. 

Hepimiz biliriz ki, hukuk esası ve prensipleri ölülerle değil, dirilerle 
meşguldür. Hukukun; ölüleri, kendi sahasına alması ancak ö lünün diri
lerle münasebet i sebebiyle ve bir mirasçılık alâkası ile olabilir. 

Bu bak ımdan bu kanunun Anayasamız ın 69 uncu maddes ine aykırı

lığı mevzuubahis olamaz. Kanunun görüşüldüğü Adalet Komisyonu da 

bu hususta bir şüpheye düşmediğini Büyük Meclise sunduğu raporu ile 

göstermiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar ım; bâzı arkadaşlar; kanunun şahıs adına çıka

r ı lmasında hata vardır. Türk büyükler ine hakaret ve tecavüzü şümulüne 

alan bir kanun çıkaralım diyorlar. 

Bu el imizde bulunan tasarıdan evvel acaba hangimiz in akl ından Türk 

büyükler ine karşı işlenecek suçlar hakkında bir kanun teklifi geçmişt ir? 

Geçmemişt i r . Çünkü buna lüzum yoktu, çünkü Türk büyükler ine karşı 

bir tecavüz vâki değildi. Umumiyet le ceza kanunları hâdiselere takad

d ü m etmez. Hâdiselerden çıkarılırlar. Bundan bir ay evvel Türk Büyük

lerine karşı işlenen suçlar hakkında bir kanuna lüzum yok idiyse bugün 

de yoktur . 

Atatürk 'ün mânevi şahsiyetine, büst ve heykel lerine karşı tecavüz hâ
diselerinin vukuu ve cemiyetçe, milletçe bunun istenmemesi sebebidir ki, 
bu tasarının hazırlanış sebebi ve zarureti sayı lmak lâzımdır. 

Sonra, deniliyor ki; bu kanun çıkarılırsa memlekette Atatürk sevgisi
nin kanun zoru ile ayakta tutulduğu yayı lmış olur. Pekâlâ, (Türk büyük
lerine karşı işlenen suçlar hakkında) diye kanunu bütün Türk Büyükle
rini içine alacak şümulle çıkarırsak acaba hiç vâki o lmadığı halde; yok 
yere Türk Milleti arasında, büyükler ine karşı saygısızlık vardır ve teca
vüzde bulunuluyor, deni lmesinden bihakkın endişe edi lmek lâz ımgelmez 
mi? 

Kanunlar ın müspet vakıalara dayanması içtimai fayda ve zaruretler

den doğması lâzımdır. 

Bu tasarı üzerinde, tenkid hürriyetini kaldıran bir mâna sezinleyerek 

endişeler de izhar edi lmektedir. Düşünüş serbestl iğine zencir vuru lmak 

istenildiği zamanlarda bile, tenkid ve beğenmemek hürriyeti ön leneme

miştir. Bizler, demokrasi ve prensiplerinin yerleştir i lmesi üzer inde yürü

mekteyiz . 
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Bu kanun; teklif eden Hükümet taraf ındanda tasrih edildiği üzere ve 

başlığı itibariyle, sadece Atatürk'ü tahkir ve tezlili ön lemek maksadın ı 

güden bir kanun olacaktır. 

Tenkit ve murakabeyi demokrasi ler le ayrı düşünmeye imkân olabilir 

mi? 

Elbette bizim olan şeyleri ve kıymetleri sevip saydığımız kadar, onlar 

üzer inde tenkid ve beğenmemek hakkımız da olacaktır. 

Kanunun maddelerini müzakereye sıra gelince, hükümler in i her tür

lü şüpheden uzak ve maksada elverişli olarak tert iplemeye birl ikte çalı

şırız. 

Zaruretler ve hakikatlere uyarak, bu kanunun ç ıkar ı lmasında zaru

ret gören bir arkadaşınız ım. 

Türk Milletinin hakiki mümessi l i olan Büyük Mecl is, bu kanunu ka

bul ederek, Atatürk ve onun inkılâplarına bağlı bu lunan mil letin hakiki 

t e rcüman ve mümessi l i sıfatiyle, Atatürk sevgisi ve inkı lâplarının zor la 

değil, millî irade, millî arzu ile memlekette yaşamakta bu lunduğuna en 

katî delilini vermiş bulunacaktır . 

Kanunun kabul buyurulmasını hürmetler imle rica eder im. (Alkışlar). 

B A Ş K A N - Bu tasarının görüşülmesinde söz a lanlardan söz sırası ge

lenler, Necdet İncekara ve Halide Edib Adıvar'dır. Buyurun Necdet İnce-

kara söz sizindir. 

N E C D E T İNCEKARA (İzmir) - Muhterem arkadaşlar; söz a lmak niye
tinde deği ldim. Beni konuşmaya teşvik eden muhterem arkadaş ım Sinan 
Tekel ioğ lu 'nun bu kanunun münakaşalar ı sırasında bir sözü o lmuştur . 
Atatürk kanunu konuşulurken Atatürk sevgisinin muhtel i f tezahürler ine 
şahit olduk. Bunu birçok kıymetli hatiplerimiz kanuna muhal i f o lmalar ı
na rağmen dillendirdiler. Bu arada Sinan Tekelioğlu arkadaşımız Atanın 
fotoğrafını havi bir gazeteye helva sararım, suç sayılacak, dediler. Bende
nizde o turduğum yerden onu seven biraz daha dikkatl i olur, ded im. Bu
na şiddetle itiraz ettiler. Ben hür yaşamak ist iyorum, korku alt ında ya
şayamam, dediler. 

Halbuki kanun vatandaşı böyle bir tazyik altına a lmak hedefini güt-

memekte ve böyle bir mahiyet taşımamaktadır. Eğer burada bir hürr iyet 

tahdidi varsa o da Atatürk'e sövme yolu ile âmme vicdanını rencide e tme 

ve bu suretle memlekette huzursuzluk yaratma hürriyetidir. 

Muhte rem arkadaşlar, ferdî hürriyetlerin tahdidi, içtimai hürreyit le-

rin temini bakımından zaruri olduğu en basit içtimai kaidelerden biridir. 
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Gayet bedihidir ki, hudutsuz hürriyete âşık olanlar kendi ler inden başka 

kimseyi sevemezler. Çünkü sevgi hürriyeti tahdit eder. Meselâ evine çok 

düşkün bir baba istediği zaman gezip eğlenme hürr iyet inden mahrum 

kalır. Büyük sevgiler uğrunda icabında nelere kat lanı lmaz? Tecrübel i ar

kadaş ım bunu pek iyi bilirler. Gülü seven dikenine katlanır sözü her sev

ginin tatlı bir külfet bir fedakârlık karşılığı o lduğunu ifade etmez mi? 

Sağl ığ ında Atatürk 'ü yürekten sevdiğimiz için değil midir ki, onun şefli

ğini kolaylıkla kabul ettik. Hürriyet imizden isteyerek neler feda e tmedik? 

Onun ö lümünden sonra bu hürriyetlerin geri al ınması yo lundaki müca

delemiz hepimiz in malûmudur. Bu mücadele 14 Mayısı meydana getir

miştir. 

Atatürk 'ü bütün dünya diktatörlerinden ayıran hususiyet halkımız ın 

ona kendi rızasiyle bağlı o lduğundan değil midir? Bir Hitler 'den, bir Mus-

solini 'den, bir Stalin'den farkı buradadır. Onun için Ata bir diktatör de

ğildir demiyor lar mı? Ö lümünde onun cenazesini yağmur alt ında İstan

bul 'dan Ankara 'ya kadar takibeden milyonlarca vatandaş ve dünyanın 

her taraf ından koşup gelen filolar, askerler, heyetler yalnız bir saygı gös

terisi mi yapıyorlardı? Hayır arkadaşlar, o cenazenin arkas ında yürüyen 

ve onun arkasında günlerce göz yaşı döken her dinden, her ırktan her 

mil letten, her yaştan küçük büyük herkes derin ve içten gelen bir sevgi 

taşıyordu. Ata'yı bütün dünyaya sevdiren onun dehası kadar onun ruh 

asaleti, onun insanlığı idi. Milletini çok sevdiği halde başka mil letlere hiç 

düşmanl ık beslemiyordu. Tabiatiyle gönül karşılıklı o lduğu için dünya da 

onu sevmesini bildi ve biliyor. 

Evvelâ bir misal vereyim : Karabük'te oturan bir İngiliz mühendis in in 

evine gitt im. Odanın duvar ında Atatürk 'ün büyük çapta bir fotoğrafı, al

t ında bir sehpa ve onun üzerinde de bir cam kutu vardı. Dikkat nazarı

mı çekti, kutunun içinde bir ipekli mendil bulunuyordu. Merak ett im ve 

sordum, cam kutu içindeki bu ipekli mendil in mânası nedir, ded im. Ba

na dedi ki : 

Şu gördüğünüz cam kutuyu her sabah açar ve içindeki şu ipekli men

dille bu fotoğrafın Atatürk 'ün fotoğrafının tozlarını kendi el imle silerim. 

İşte arkadaşlar, onu dışardan sevenler böyle seviyor. İçeride herkes

ten fazla seven bizlerin daha da dikkatli olması icabetmez mi? Benim sö

zümün başındaki arkadaşça; dikkatli olmalıyız, şekl indeki i fadem bu 

mânay ı taşımaktadır. 

Devam eden Atatürk sevgisinin yanı başında ona karşı bir düşman

lık yarat ı lmak istenilmiştir. Bu maksat la onun hâtıralarına tecavüzler 
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tertip edilmiştir. Bunların münferit antipati tezahürleri o lduğuna inan
mak güçtür. Bunların daha ziyade inkılâplara mütevecc ih o lması iht ima
li kuvvetl idir ve bu sebeple Hükümet böyle bir kanun get i rmek lüzumu
nu duymuştur . 

Ben Sinan Tekelioğlu arkadaşımın, Atatürk'ü, en az her birimiz kadar 
sevdiğini zannediyorum. Olsa olsa kendilerinin endişeleri kanunun tat
bikat ında totaliter bir zihniyetin hâkim olup bunu istismar etmesi şek
lindedir. En az Atatürk'ü bizim kadar sevdiğini zannediyorum. Endişele
ri olsa olsa kendi anlayışına göre kanun tatbikatında totaliter bir zihni
yet içinde bunu istismar şeklindedir. Eğer kanun maddeler i aras ında bu 
gibi hükümlere tesadüf edilirse burada icabeden tedbirler alınır. Bâzı ar
kadaşlar ımız ın da bu kanunu bir nevi takriri sükûn kanunu ile bir tut
malar ı bence hatalı bir görüştür. Çünkü bu mahiyette bir kanunun bu
günkü demokrat Mecl isten ç ıkmasına imkân yoktur. Art ık takriri sükûn 
kanunu şeklinde, kanun getiren hükümetler bu çatı alt ında bar ınamaz
lar, hattâ partiler bile. Millî irade, buna müsaade etmez. Bu bedahet kar
şıs ında Hükümet imiz in böyle bir yola tevessül ettiğini düşünmek hata
nın hatasıdır. Hem korkulacak şeyler kanunlar değli, zihniyettir. Tehl ike 
zihniyettedir. Bugün demokrasi havası içinde çalışırken nasıl mevcut 
olan ant idemokrat ik kanunlar kullanılmaz hale gelmiş ise, yar ın maazal 
lah millî iradeye karşı koyarak bir totaliter rejim kurulacak olursa, o za
man da bugünün demokrat ik kanunları rafa kaldırı larak ant idemokrat ik 
kanunlar getirmek güç olmayacaktır. 

Hitler iktidara demokrat ik bir rejimle geldi, fakat bir diktatör olarak 
icrayı saltanat etti ve bu zihniyetle kanunlar çıkarttı. Bugünkü Hükümet 
hakkında 22 Mayıstan beri devam eden icraatından sonra böyle bir şey 
t evehhüm etmek, endişeler izhar etmek bence yersizdir. 

Bu kanun hüviyetini hukuk nazariyelerinden değil, günün realitesin
den almaktadır . Bu kanuna muhal i f olarak konuşan arkadaşlar ı yanı l
tan husus da budur. Bu realite nedir, izah edeyim : 

Bugün Atatürk'e, mânevi varl ığına yapı lan tecavüzler mahiyet i itiba

riyle onu sevmek, sevmemekle ilgili değildir. Hedef, Atatürk inkılâpları

dır. Hedef, memleket in asayişini bozmaktır, hedef geriye dönmek için ze

minin ne kadar müsait o lduğunu yoklamaktır . Bu tahrikat, içerden gel

diği kadar dışarıdan da gelmiş olabilir. İşte bugün bu hareket lere mâni 

o lmak, inkılâplarımızın olduğu gibi memleket imiz in asayişinin, emniyet i 

nin korunmas ı zarureti ile bu kanun huzurunuza gelmiştir ve gerekçede, 

yukar ıda arzettiğim şekilde ifadesini bulmuştur. Gerekçedeki i fadede şa

hıs mevzuubahis değildir ki Anayasanın 69 uncu maddes i mevzuubah is 

1411 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

edilebilsin. Birçok muhal i f arkadaşlar, meseleyi bu noktadan müta lâa et

mişler günün zaruret ve ihtiyaçlarını nazarı it ibara almamışlardır . 

Gerek Kâmil Boran arkadaşımız gerekse muhalefet partisi sözcüsü 

arkadaşımız bu kanunun Atatürk 'ün inkılâplarını değil de onun eşya ve 

mânev i varl ığını korumakta o lduğuna işaret ettiler ve misal olarak da 

şapka inkı lâbına aykırı hareket edenlerin cezasının 3 ay hapis olduğu 

halde Atatürk büstüne hakaret edenlerin 7,5 sene ağır hapis o lduğunu 

söylediler. Fakat unutuyorlar ki yahut bi lmemezl ikten geliyorlar ki Ata

türk 'ün mânev i varl ığına kasıt edenler inkılâpların heyeti umumiyes in in 

kökünü kaz ımak isteyenlerdir. Şapka ise bu inkılâplar serisinin nihayet 

bir cüzüdür. Atatürk'e hakareti yalnız onun şahsına hakaret telâkki et

tikleri müddetçe bu nevi hatalardan kurtulamazlar. 

Y ine Kâmil Boran arkadaşımız uzun uzadıya ceza hukuku nazariye

ler inden bahsetmektedir ler . Bir hukukçu değil im ama, bütün tarih bo

yunca ve halen lehinde ve aleyhinde münakaşalar ın devam ettiği nazari

yelere bir milletin asayiş ve emniyeti terk edi lemez. (Soldan, bravo sesleri) 

Bu ancak nazari bir Hükümet sürmek olur. 

Ve yine Kâmil Boran arkadaşımız Atatürk mânevi şahsiyetini, sevgi ve 

telkin yoliyle sabırla çalışarak korumayı temin etmeliyiz, cezaya başvur

mak kısır ve çorak bir yoldur; diyorlar. Ve Hükümet imiz i tedbirsizl ikle it

ham ediyorlar. Tedbirsizl ikle i tham ettikleri Hükümete bu tavsiyeler cid

dî telâkki edilemez. 12 yıldır Atatürk sevgisini aş ındırma gayretlerinin 

bâzı k imselerde meydana getirdiği haleti ruhiyeyi bu tavsiyelerle önlemek 

m ü m k ü n olsa bile bugün Türkiye 'mizin bütünlüğünü, parça lamak hede

fini güden, memleket çocuklarını Atatürk'çü ve Atatürk düşmanı diye iki 

hizbe ay ırmaya matuf hareketleri önlemeye asla yeter değildir. 

Bu kanun Atatürk'ü bize zorla sevdirmek, Atatürk 'ün mânev i şahsi

yet ini korumak gayesini gütmemekte ve Atatürk'e mevhum bir büyüklük 

izafe e tmeye çal ışmamaktadır . Bu kanunu bu şekilde anlamış olan kıy

metl i arkadaşlar ım elbette bambaşka neticelere varmışlardır. Görüş ay

rılığı bundan mütevellettir, fikirlerindeki hareket noktaları nazarı dikka

te alındığı takdirde kendileri tamamen haklıdırlar. Fakat mantıklar ını is

tinat ettirdikleri noktai hareket yanlıştır. 

Tekrar edeyim; bu kanun inkılâpların muhafazası , memleket in asayi

şi ve emniyet ini ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek mahiyetteki hare

ketlerin önlenmesi gayesini gütmektedir. Bu noktadan hareket ettikleri 

takdirde bütün muhali f arkadaşlar ımın kolaylıkla hükümet in noktai na

zar ına iştirak edebileceklerini umuyorum. 
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Sözümü bit irmeden evvel bundan evvelki o turumda bir arkadaş ımın 
bir sözüne temas ederek konuşmama son vermek ist iyorum. 

Bir arkadaşım, bu kanunu antidemokratik telâkki ederken Al lah sak
lasın, Halk Partisi iktidara gelirse diye ilâve ettiler. Muhterem arkadaşla
r ım, bugün meşruiyet ini kabul ettiğimiz bir partinin bugünkü rejim için
de her zaman iktidara gelmesi mümkündür . Bundan tevahhuş e tmemek 
icabeder. Halk Partisi de bir gün iktidara gelebilir. Millet Partisi de. Ve biz 
de bir gün kayıp edebiliriz. Biz milletimizi memnun edecek derecede ça
l ışmazsak partimizin başarı yollarını tıkıyacak şekilde aramızdaki tesa
nüt bozulacak olursa kayıp edebiliriz. Bütün bunlar demokrat ik rej imin 
icaplarıdır. En iyi güreşen kazanır. Allah Halk Partisinin iktidara ge lme
sinden korusun değil de Allah bizi, hükümet imiz i ça l ışmalar ında muvaf
fak etsin, Demokrat Partiyi muvaffakiyetsizl ikten korusun. 

Mâruzât ım bu kadardır. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Halide Edip Adıvar. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) - Benim sıramdır. 

B A Ş K A N - Söz sıranız yaklaşıyor. 

HAL İDE EDİP AD IVAR (İzmir) - Muhterem milletvekilleri; bir yı la ya
kındır ki... 

B A Ş K A N - Lütfen mikrofona yaklaşınız. 

HAL İDE EDİP ADIVAR (Devamla) - İşitemiyor musunuz arkadaş lar? 
(İşitiyoruz sesleri). 

Arkadaşlar , bir yı la yakındır ki, seçim bölgelerinden aldığımız salâhi
yet ve mesul iyete dayanarak hepimiz fert, millet ve memleket haklar ının 
murakıb ı sıfatiyle burada teşrii vazifemizi yapmaya el imizden geldiği ka
dar çal ışıyoruz. İtiraf edel im ki, Meclisin bu son günlerde o lduğu gibi 
ateşli ve heyecanlı günler geçirdiğini görmedik. Bunun bir misal i olarak, 
aziz arkadaşlar ancak Saltanatın ilgası günlerinde İstiklâl mücade les i so
nunda o zamanki Mecliste, evlerde ve her yerde cereyan eden ateşli, sa
mimî ve içten gelen münakaşalar gösterilebilir. Niçindi o günkü heyecan? 
Her halde son günlerini yaşayan, son nefesini vermekte olan Saltanat 
için değildi; Hakimiyet i Milliye denilen ve mânevi yükler in en ağırı olan 
yükü yükletecek omuzu aramak bu heyecanı artır ıyordu. (Alkışlar) Bunun 
tespiti için uğraşıldığı ve nihayet "Hakimiyet Mil letindir" sözü ile Ata
türk 'ün tespit ettiği bu husus inşallah, bütün zaman için olacaktır. Bu
nu takip eden yılları bir inkılâp ve milleti demokrasiye haz ır lama yılları 
diye tarif ediyoruz. Tarihi devirlerin muhasebesini y ine tarih yapar, işte 
bunun için bu hazır lama, bu milleti yetişt irme ve hakimiyet i taşıyacak 
omuz lara kuvvet verecek çal ışma devri üzerinde duracak deği l im. 
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Nihayet 1946 da, k ısmen demokrasiye mensup hakiki meden i millet

lerin galebesi, k ısmen de hakimiyet in asıl sahibi olan milletin yetişkinli

ği bizi demokras i denilen yola sevk etmiştir. Arkadaşlar , demokras i de

mir bir leblebidir, dişleri parça parça eder, yutması müşküldür , müşkül 

o lmakta devam edecektir ve bu hal her memlekette devam etmektedir . İş

te bugün bizi derin heyecana atan mevzu, o demir leblebiyi midemizde , 

yani mânev i varl ığımızda hazmetmek için yaptığımız mücade leden ileri 

gelmektedir . Ve bu şerefli müşkül safhayı idare etmek partili veya parti

siz, kim ne olursa olsun, bütün hakiki demokrat lar ın vazifesidir. 

Bugünkü heyecanda bir rejimin ilgası, yani Saltanatın şuradan bura
ya devri gibi bir mesele yoktur. Bugünkü geçirdiğimiz heyecan, sırf zih
niyet buhranıdır . Biz bugün en fazla hislere mağlup o lmadan, mil letin is
tikbalini ve selâmetini düşünerek karar vermek mecburiyet indeyiz . Bizi 
böyle bir vaziyete ne sokmuştur? 

Son günlerde Adalet Komisyonunda müzakere edildikten sonra huzu
runuza getirilen bu kanun tasarısı, bu iç buhranı , samimî ve istikbal için 
hayırlı telâkki ettiğimiz bu heyecanı doğurmuştur. Ve bu heyecan, yani 
bu tasarıyı get irmeye sebep olan da Cumhuriyet in banisi olan Atatürk 'e , 
çirkin ve hepimize çok kötü gelen iğrenç tecavüzler o lmuştur. Bu teca
vüzleri , emin olun arkadaşlar, (her sınıf halk arasında dolaşan bir vatan
daş olarak söylüyorum) beş, on mütecaviz müstesna millet aras ında tak
dir eden hiç kimse olmamıştır . (Bravo sesleri ve alkışlar) 

işte bundan dolayı faillerinin süratle kanun çerçevesi içinde en yük
sek cezaya çarptırı lmasını Hükümetten temenni ve hattâ talep ediyoruz. 
Bunlar ın birçok saikleri ve etrafında söylenen dedikodular vardır. İki ta
nesini z ikredeceğim : 

1. Hükümet i zayıf telâkki ettiklerinden doğmuştur. 

2. Hükümet in irticaa karşı müsamaha gösterdiği -ki, bu kanaat da

ha kuvvetl i görünüyor - dedikodusu ortada dolaşıyor. 

Bunlar doğru olamaz. Hükümet ve matbuat meseleyi ele alır a lmaz 

bütün bunlara nihayet verildiğini gördük. Tekrar rica ediyoruz bütün 

mütecaviz ler i Hükümet teker teker takip etsin. İcabederse ist ikbalde Ata

türk heykel ler ine yapı lacak tecavüzlere mâni olmak için (Bu tecavüzler 

ister softalık olsun, isterse yabancı ajanların teşvikiyle yapı ls ın) bunlar ın 

oyunlar ına mâni olmak için icabederse Hükümet her Atatürk heykel inin 

yan ına iki tane muhafız diksin. 

Bu noktada tasarıyı getirenlerin esas fikri ile hepimiz hemfikiriz, her

kesin kanaati bu merkezdedir, fakat bunun için yeniden bir kanun yap-
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mak, Atatürk'ü tarihten önceki, Asuriler, Babillilerin yaptığı gibi Al lahlaş-
tırılmış, putlaştırı lmış insanlar arasına koymak isteyen bir kanunla gel
mek aleyhinde düşünen ve buna taraftar o lmayan arkadaşlarımız vardır. 

Çünkü hepimiz ve dünya Atatürk'ü 20 nci asırda Türk Mil let inin ye

tiştirdiği en büyük şahıs olarak tanımıştır. XX nci asırda d iyorum ve 

Muhterem Hâmit Şevket arkadaşımızın dediği gibi, yanmış , kül o lmuş, 

b i tmiş bir millet değil... (Bravo sesleri, alkışlar) 

Asır lardan beri büyük insanlar, büyük rejimler yet işt irmiş bir mil let 
en nihayet y irminci asırda bizim devremizde Atatürk 'ü yetişt irmiştir . 

Aziz arkadaşlar; biliniz ki Şarkın hiçbir tarafında Atatürk 'ü geri kal
mış Şarklı bir millet, Garp medeniyetini ben imsememiş bir millet yetişti
remezdi . Binaenaleyh bu milleti Atatürk yoktan varetmiş değildir, Ata
türk bu milletin evlâdıdır. (Bravo sesleri). 

Size bir küçük hâdiseyi müsaade ederseniz söyleyiyem : İzmit'te İstik

lâl Harbinin sonunda bütün memleket heyecan içinde bu lunduğu bir za

manda ve herkes Atatürk 'ün önünde eğildiği bir zamanda iyi hatır l ıyo

rum, ihtiyar bir köylü, çarıklariyle geldi; boyu Atatürk kadar ve belki de 

uzundu, siyah sakallı idi, Allah senden razı olsun evlâdım, dedi. Bir ta

raftan girdi öbür taraftan hiçbir mukabele beklemeden çıkıp gitti. 

İşte Atatürk'ü bu millet, bu milletin ekseriyeti bu kadar kendis ine 

maletmişt i (Bravo sesleri). 

Şimdi asıl tasarının zihniyetine, demir leblebinin mânev i midemizde 

yaptığ ı acıl ıklara gel iyorum. Tasarıyı getirenlere göre bu tecavüzler sırf 

inkı lâplara tecavüzdür. 

Fakat y ine bâzı arkadaşlarımız diyorlar ki, bunlar Anayasaya malol-

muş inkılâplardır, Anayasanın ahkâmı içindedir. Binaenaleyh bunlar 

için ayrı kanun yapmaya lüzum yoktur. Mamafih bunları her iki taraf da 

Anayasaya, memleket in vahdetine, ilerleyişine tevcih edi lmiş engeller ve 

korkuluklar diye telâkki eder. Fakat birbirleriyle bu noktada hemfikir 

olan iki tarafın arasında bir görüş farkı da vardır. Bu fark meselenin ken

dis inde değil, bunu önlemek, buna karşı alınacak tedbirin şekl indedir. 

Bir taraf Anayasamız ın ahkâmına giren inkılâpların muhafazas ı ve vika

yesi için Ceza Kanununda kâfi müeyyide vardır, diyor. Bunlar kâfidir, di

yor. Diğer taraf hiçbir müeyyide yokmuş gibi on sene hapis, ağır hapis 

cezasına kadar varan hükümler teklif etmektedirler. Mamaf ih on sene ol

duğu için değil, y irmi sene olduğu için değil, tasarıda ifade edi lmek iste

nen şeyin hiç vazıh o lmaması , hepimizi heyecana, tereddüde ve şüpheye 

düşürmektedir . Çünkü inkılâpları koruyan açık bir ifade yoktur. 
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Müsaade ederseniz bu inkılâplara Cumhuriyet inkılâbı, Türk Milleti

nin inkılâpları diyeyim. Gerçi bunun son safhasını ve en yüksek şeklini 

Atatürk vermiştir. Fakat Atatürk de bu memleket in evlâdıdır. İnkılâplar 

da bu milletin inkılâbıdır. 

İşte bu tasarıyı getirenler bu inkılâplara taarruz, noktası üzer inde 

durmayarak, daha fazla bunu heykele hücum, şu suretle, bu suret le Ata

türk me fhumuna karşı gelmiş insanlara karşı bir kanun gibi gösteriyor

lar. 

Birinci Tarafa göre Ceza Kanunundaki hükmü bir tarafa koyarak sa

dece heykel kırmak veya Cumhuriyet in banisi Atatürk'e dil uzatmak gibi 

bir saygısızl ığın önüne geçmek için yeni bir kanun yapmay ı bir Şark zih

niyetinin mahsulü diye telâkki ederim. (Sağdan bravo sesleri) Yani , daha 

evvel de dediğ im gibi; kablettarih put haline gelen ve bugün yer ler inde 

yeller esen eski saltanatlar devr inde şahsı i lâhileştirmek ve onlara âdeta 

bir put gibi tapmak zihniyetinin tekrar hort laması y ine bu gibi geliyor. 

Muteriz olan arkadaşları komisyonda ve burada dinledikten sonra, sanı

yo rum ki, Atatürk'e bütün varlıklariyle bağlı olan insanlar da buna 

aleyhtar görünüyorlar. 

Yani Atatürk 'ü âdeta bir put haline sokmak, inkılâpları bir nevi müs -

tahase haline getirmektir, diyecekler ve bu tenkid hürriyet ine mâni ola

cak bizim ileriye doğru gitme hareketimize de engel olacaktır. 

Gerçi bu tenkit meselesinde Muhterem Başbakan son celsede bu va
rit değildir, tenkid her zaman hürdür, herkes istediği gibi tenkid edebilir 
dediler. Buna karşı da bâzı aksülâmeller oldu. Hepimiz Sayın Başbakanın 
sözünde duracağına ve söylediğine kalben inandığına emin bulunuyoruz . 
Fakat aziz arkadaşlar, insanlar ve bi lhassa iktidar fânidir, e lden ele ge
çer. Nasıl şahıs gelir, nasıl iktidar gelir, ne şekilde kanunlar çıkarır?. 
Bunları bi lmek imkânı yoktur. Ve bu arkadaşlara göre bu tasarıya rey 
vermek, demokrasi zihniyetinin ö lümü demektir. (Sağdan, bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlar, inanıyorum ki, inkılâplarımızın bâzı larının bünyemi

ze ve iht iyacımıza ve dünya şartlarına göre icabettiği zaman tâdil edi lme

si e lzemdir ve zaruridir. Fakat, dikkat buyurunuz bâzıları d iyorum, bun

lar içinde lâiklik, Medeni Kanun gibi iki tanesi bi lhassa Atatürk 'ün şekil 

verdiği fakat Türk'ün kendisine malettiği, uzun yıllar bunun zeminini ha

zırladığı iki inkılâp vardır ki, bunları değiştirenleyiz. Tâdil e tmek icabe-

derse uzun düşünmek, teenni ile hareket etmek mecburiyet indeyiz . 

Art ık dini Devletten ayırmak bütün medeni dünya için bir zarurett ir . 

Bunu da softa olan vatandaşlar ıma söylüyorum; ki ancak bu suretle di-
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ni muhafaza edebilirler. Ve bi lhassa hepimizin, tar ihimizde dini s iyasete 
alet e tmekten doğan kötülükleri, çektiğimiz mihnetleri , dök tüğümüz 
kanları hatırlarınıza getirerek, bundan ayrı düşünmek imkânı o lmadığı
nı hat ır lamamız icabeder. Fakat aziz arkadaşlar; lâiklik me fhumu tama
men anlaşı lmış değildir. Şimdilik bunun üzerinde durmak çok uzun olur; 
zamanınız ı a lmak istemem. Fakat bu lâiklik me fhumu nasıl bir reaksi
yon uyandırmışsa maalesef dinsizlik softalığı zihniyetini de ortaya atmış
tır. (Bravo sesleri) Bunların her ikisi de bir biri kadar muzırdır . Bunlar ın 
ikisinden de çekinmek lâzımdır. Hangisi lâikliğe muhalift ir, hangisi sırf 
hususi şahsi vicdan meselesidir? Bunu ayırt etmek lâzımdır. 

Medeni Kanuna gelince : Bu kanunun mimini dahi değişt irdiğimiz 
gün en aşağı demeyeceğim, çünkü aşağı fena bir kelimedir, en geri aşiret 
memleket i haline gireriz. (Öyle şey yok sesleri) Tabiî böyle bir arzu mevcut
tur demiyoruz. Fakat buna doğru gitmek çok tehlikeli olur. 

Aziz arkadaşlar, ben burada kadınları müdafaa için kürsüye ge lmiş 
deği l im. Bu kürsüye bütün memleket i müdafaa için gelmiş o lduğum için 
size der im ki hariçte dâhilde medeniyet in birinci ve en canlı cüz'ü aile ol
duğu için bu medeni kanunun hiçbir tarafına dokunmak imkânı yoktur. 
(Gürültüler) Biliniz ki arkadaşlar, erkek poligamdır. (Gülüşmeler) ve Pol igam 
o lmakta devam etmekte o lduğuna dair size iki hikâye anlatmak isterim. 
Yani başka memleket in erkekleri sizden başka bir şey değildir. Fakat 
hepsi kaanidir ki, aile denilen şeyi... (Mevzua geçiniz sesleri, gürültüler) 

B A Ş K A N - Hanımefendi lütfen mikrofona yaklaşınız. 

HAL İDE EDİP ADI VAR (Devamla) - Duyulmuyor mu efendim? 

Emin olun arkadaşlar, Amerika 'ya ait iki küçük hâtıra an latmak is
terken Amer ika bizim için ne düşünür ne düşünmez diye bir mülâhaza 
hat ır ıma gelmez. Biz medeni ve yüksek bir insan o lmak için çal ışıyoruz, 
Amer ika bizim için ne düşünürse düşünsün. Yalnız Amer ika 'da soruyor
lar, siz bolşevikl iğe taraftar mısınız, iki evliliğe taraftar mısınız? Bunu ga
zeteci iki genç arkadaşa sormuşlar, o zaman onlar hayır demişler biz im 
iki kadın değil bir kadın alacak bile paramız yok, hattâ ikimiz bir kadın 
alıp geç inmeyi bile düşünecek haldeyiz. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN - Hanımefendi lütfen sadet dâhil inde konuşunuz rica ede
rim. 

Hanımefendi lütfen sadet dâhil inde konuşal ım. 

HAL İDE EDİB ADIVAR (Devamla) - İkinci hât ıradan vaz geç iyorum. 

İşte bütün bunları söylerken olanca varlığımızla bizi eski, köhne bir zih

niyete götürecek yol lardan her zamandan fazla kaç ınmak zaruret inde ol-
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duğumuzu kastediyorum. Bunun içindir ki, aziz arkadaşlar ım, ben his

simle, heyecanımla bu tasarının, hattâ şiddetle geçmesini istemekle be

raber, sükûn ve mantıkla, memleket in istikbali, fikir hürriyeti gibi birçok 

şeyler düşünürken, hayır d iyorum. 

Müsaade ederseniz, çok uzun konuştum, affınızı rica ederim, burada 

konuşanlardan anl ıyorum ki, mesele üçe ayrılıyor; bir taraf tasarının ka

bulünü istiyor, bir taraf bunun reddini istiyor. Ben burada ne kabul ve 

ne de reddini isteyeceğim. (Ne olacak sesleri?) İstediğimi söyleyeceğim. Bu 

kanun olduğu gibi Komisyona iade edilip yeni baştan müzakeres ini , da

ha fazla teenni, daha dramatik pathetigue vaziyetlere düşmeden sükûn 

ile üzerine karar almamız lâzımgeldiğine inanıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Kâzım Arar, Çankırı . 

KÂZIM A R A R (Çankırı ) - Muhterem arkadaşlar ım; konuşmama baş

lamadan önce geçen celsede Sayın Başbakan Adnan Menderes , aleyhte 

konuşan arkadaşlarımız hakkında küçük bir ikazda bulundular . Bunun 

üzüntüsünün hâlâ tesiri alt ındayım. Hiçbir zaman Büyük Meclisin üye

lerine bu nevi bir tertip mahsulü düşünce izafe edeceğine asla inanmıyo

rum, her halde bir sürçü lisan olacak, fakat bizi bu kürsüden tatmin 

ederlerse kendilerine minnettar kalacağım. 

Muhterem arkadaşlar, "Üzkürü mevtâküm bil hayır" Türk Mil letinin 

ananesi ölüler hakkında konuşmak bahsinde, onları sadece hayırla an

maya müsaitt ir. Bugün Yüksek Huzurunuza getirilen kanun tasarısı mü

nasebetiy le rahmetl i Mustafa Kemal' in ruhunu tâzip ediyorsak bunun 

vebal i bize ait değildir. Yalnız Millî Mücadelenin değil, asırlar boyu şanlı 

zaferlerini altın varaklarla yazdıran memleket in kurtarıcısı Büyük Türk 

Milletinin başında piştarlık yapan Büyük Kumandan Gazi Mustafa Ke

mal ' in ben de mânevi huzurunda saygı ile eğilirim. Onun mümtaz şahsi

yet ine hürmetkar o lmayan Devlete, memlekete yaptığı büyük hizmetler in 

takdirkârı bu lunmayan tek insan tasavvur e tmiyorum. 

Bir A lman atasözü vardır. Hakikat çıplaklığı sever. 

Atatürk 'ün kapatı lacak, gizlenecek, söylenmesinden tevakki edi lecek 

bir tarafı mı vardır ki milletin ve matbuatın ağzını kapatal ım. Hem öyle 

ki, o büyük adamın devr inde bile kavuşamadığ ımız demokras i inkılâbı

nın tahakkukundan sonra Demokrat Parti iktidarının Büyük Meclisi, 

onun muzaffer mümessi l ler i siz milletvekilleri tarafından memleket in 

kurtarıcısı olduğu kadar hürriyetin de yaratıcısı büyük ve aziz Türk Mil

letinin ağzına 14 Mayıs armağanı olarak bir kilit mi takal ım? 
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İnkılâplar hürriyetle, fakat tam ve mutlak mânada hürriyet olan yer
lerde hür insanlar tarafından korunur. Hür doğmuş ve fakat hürriyetsiz 
yaşamış , hattâ bu hürriyetsizl ikte az çok hissesi olan rahmet l in in bu ha
reket inden bahsederken sesimizin titremesine asla müsaade edemeyiz . 

Tasarının esbabı mucibe lâyihasında bu kanunun vicdanı âmmey i 
tatmin edeceği birkaç defa tekrarlanmıştır. Bu memleket te v icdanı âm
me, vakıaları olduğu gibi söylemeyenlerde kalmış ise sayısı pek mahdut 
olan bir avuç insan da varsın tatmin edilmesin. 

Muhterem arkadaşlar; böyle bir kanunu ben şahsan Büyük A t a y a 

hürmetsiz l ik sayıyorum.. Bu kanunun mânası Türk Milleti sana saygı

sızlık göstermeye başladı, a m m a biz bunu kanunla önledik. U m u m i ef

kârı susturduk, demek olmaz mı? 

Diğer arkadaşlarımızın belirttiği gibi bu teklif Anayasaya aykırıdır. 
Atatürk 'ün en büyük eseri olan Anayasayı ihlâldir. Son zamanlarda Ata
türk 'ün heykel lerine vâki tecavüzlerin henüz mahiyet i tam manasiy le an
laşı lmamıştır . Senelerden beri o büyük ölüye hürmet eden Türk Milleti 
iç inde ananesine, uygun olmayan millî terbiyesine uygun o lmayan böyle 
menfur ve mahiyeti her yönden meşkûk olan bu çirkin hâdiseler in derin 
tetkika tâbi tutulması icabeder. Bir zamanlar yurdun muhtel i f bölgele
r inde esrarengiz yangınlar başlamıştı . Failleri hâlâ ma lûm değildir. Sayın 
Adalet Bakanı Atatürk 'ün heykellerine ve şahsına vâki tecavüzlerden 
bahsetti ler, bunların hepsinin faili bu lunmuş mudur , kimlerdir? 

Eğer failleri meçhulse mevcut mevzuatın kifayet edip etmediğini de 
öğrenmek isteriz. 

Arkadaşlar , Atatürk 'ün inkılâbı ve eserleri hakkında mevzuat ımızda 
kâfi derecede müeyyide vardır. Eğer kâfi gelmiyorsa artıral ım, fakat şa
hıslar hakkında kanun çıkarmayal ım. Böyle bir usulü biz ihdas e tmeye
lim. 

Her menedi len husus daha ziyade aleyhtar toplar. Bence bu kanun 
Atatürk 'ün lehinde değil bilâkis aleyhinde netice verir. 

Tasarının reddine ben de taraftarım. 

FERİT ALP İSKENDER (Diyarbakır) - Muhterem arkadaşlar Adalet Ba

kanlığının yüksek tetkik ve tasvibinize sunmuş olduğu Atatürk Kanunu 

hakkında reylerinizi kullanırken, gerek vicdanlarımıza, gerek seçmenle

r imize karşı açık bir alınla ç ıkmak ve reylerimizdeki isabeti her halde te

min etmek için üzerinde duracağımız muayyen noktalar vardır. Bence 

bi lhassa üç nokta üzerinde durmalıyız ve üç noktayı rüyeten bu kanunu 

tetkik etmeliyiz. 
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Birincisi : Bu kanun Anayasaya aykırı mıdır, yoksa ona uygun mu

dur? 

İkincisi : Bu kanun 14 Mayıs Büyük Türk inkılâbına uygun mudur , 

değil midir? 

Üçüncüsü : Bu kanun Atatürk 'ün bu memlekette kurulmasın ı arzu 

ettiği düşünceye uygun mudur? 

Yani onun ruhuna uyuyor mu, uymuyor mu? Bu üç bak ımdan kanu

nu tetkik etmemiz icabeder. Aksi takdirde yalnız seçmenler imize, v icdan

larımıza karşı değli, tarihe karşı da mahcup olarak bu sakatın al t ından 

ç ıkmış oluruz. (Bravo sesleri). 

Muhterem Başvekil, bu kanun Anayasaya aykırı değildir, dediler ve bu 

suretle, ya bu hususta konuşan arkadaşlarımızı iyi dinlemediler, yahut da 

kendileri bu kanunun Anayasaya uygun olduğunu ispat edemedi ler . Bil

hassa bu kanunun Anayasaya uygun olmadığı ispat edi lmedikçe bu ka

nunun reddini isteyenler, ancak demagoji yapmışt ır , buyurdular . 

Bu itibarla evvelâ kanunun ismini sonra da birinci maddes in i de oku

mak isterim : Arkadaşlar kanunun ismi : Atatürk aleyhinde iş lenen suç

lar hakk ında kanun tasarısı. 

Görüyorsunuz ki bir fert olan Atatürk hakkında hususi bir hüküm 
getiren bir kanunla karşı karşıya bulunmaktayız . Şimdi müsaadeniz le 
birinci maddey i okuyacağım : 

"Madde 1. - Atatürk'ün mânevi varlığını tahkir veya tezyif yahut her 
ne suretle o lursa olsun bu varl ığa tecavüz edenler bir seneden beş sene
ye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırıl ır. 

Resim, heykel, büst gibi Atatürk'ü temsil eden eşyayı veya Atatürk 

hakkındaki sair eserleri tahkir veya tezyif maksadiy le bozan, kıran, kir

leten veya her ne suretle olursa olsun bunlara tecavüzde bulunanlar 

hakk ında da ayni ceza verilir." 

Ş imdi bu noktaya, yani "veya her ne suretle olursa o lsun bunlara te

cavüzde bulunanlar hakkında ayni ceza verilir" diyor. 

Arkadaşlar ; görüyorsunuz ki, büst, heykel değil, sair eserleri diyor. 

Halk Partisi de Atatürk 'ün sair eserleridir. Atatürk 'ün nutku da Ata

türk 'ün sair eserleridir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) Atatürk 'ün Türk dili 

hakkındaki görüşü de Atatürk 'ün sair eseridir. Atatürk 'ün Türk müziği

nin alacağı şekil üzerindeki görüşü de yine Atatürk 'ün sair eserleri cüm

lesine girer. Buraya bir nokta bıraktıktan sonra Anayasanın maddes ine 

geçel im. Çünkü müdafaa durumunda kalmış bulunuyoruz arkadaşlar . 
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Anayasan ın el imizdeki metni, bi l iyorsunuz birçok uydurma kel ime

lerle hakiki mânasını kaybetmiştir, asıl met inden okuyorum : 

69 uncu madde : 

"Gerek intihabatın tecdidine karar veri lmesi, gerek Devrenin sonuna 

ge lmesi sebebiyle Meclisin yeniden intihabı hal inde sabık Mecl is tarafın

dan henüz kabul edi lmemiş, yahut yalnız birinci müzakeres i icra edi lmiş 

olan, veya reye konup da ekseriyete iktiran etmediği için ikinci defa reye 

konmas ı lâzımgelen bütün kanun lâyiha ve teklifleri yeni Mecl is için hü

kümsüzdür . 

Bu gibi vesaik Hükümet in , yeni encümenler in veyahut 10 mebusun 

talebi üzerine Riyaset tarafından encümenlere verilir. 

Encümenler bu vesaiki aynen veya tadilen kabul edebil ir." 

Görüyorsunuz ki bir fert için hususi bir kanun gelir. Fert, bâzı arka

daşların, Adl iye Vekil i ve diğer lehte konuşan arkadaşlar ın dedikler i gibi 

Atatürk ölmüştür, fert değildir, kişidir dediler. Bir insan hayatta fert ol

duğu gibi ö ldükten sonra cemiyet olamaz. (Alkışlar) Ferdin hak ve menfa-

atları mahkemelerde mirasçıları tarafından temsil o lunur. O n u n için Ata

türk bir fert olduğu için (ben cemiyet im) dememişt ir . Atatürk ' ten zaten 

bu beklenmez. Atatürk kendini daima bu milletin bir ferdi olarak telâkki 

etmiştir. Atatürk 'ün büyüklüğünden birisi de budur. Bir de müsaadeniz 

le, a m a yüksek affınıza güvenerek müdafaa mevki inde kaldığ ım için (103 

üncü maddeyi ) okuyayım : 

"Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiçbir maddesi hiçbir sebep ve baha

ne ile ihmal ve tadil o lunamaz. Hiçbir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanunu

na münaf i o lamaz." 

69 uncu madde sarahat ve kuvveti karşısında bir şahıs için imtiyaz 

yara tmak m ü m k ü n değildir. Bu itibarla Atatürk 'ün şahsına münhas ı r bir 

kanun ç ıkarmak da 103 üncü maddenin hükmüne muhalift ir. 

Arkadaşlar ; ben Anayasa diliyle konuşuyorum. Demokrat Parti ata 

bindiği zaman elinde taşıdığı bayrakla, en müh im bir madde olan, Ana

yasaya aykırı hareketleri ortadan kaldırmaktı. Biz bugün iktidar mevki 

ine ge lmekle bundan asla dönmüş değiliz. 

Arkadaşlar , Anayasanın okuduğum bu maddeler ine göre bir fert için 

hususi bir kanun çıkarmak, kanun üstü bir hareket olur. Bunu zanne

d iyorum ki tamamiyle siz de görmüş, anlamış o luyorsunuz. Bu hususta 

kıymetl i zamanlarınız ı işgal etmek istemiyorum. 
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Atatürk 'ün aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki bu hususi kanun 

teklifi 14 Mayıs inkılâbına aykırıdır. 

Hatırlarsınız, eski iktidar da ima memlekette vâki olan iktisadi ve içti
mai hâdiseleri ancak ve ancak kanun yolu ile önlemek isterdi. Fakat tak
dir buyurursunuz ki ister iktisadi, ister içtimai bir hâdiseyi ön lemek yal
nız kanunla olmaz. Zira kanun içtimai hâdiselerin âmilleri üzerine değil, 
neticeleri üzerine tesir eder. Vaktiyle Amerika 'da içki memnuniye t i ka
nunla takyit edilmişti. Fakat Demokrat Parti iktidara geldiği zaman, 
Amer ika 'da bu tezin aksini ileri sürdü. İçki düşmanl ığ ını nesil lere ka
nunlar la değil, içtimai terbiye ile, uzun, fakat esaslı bir şekilde telkin et
meliyiz, diye bilhassa kanunlar la bu gibi hâdiseleri ön lemek yo lundan 
vazgeçmişt i . 

Zaten eski iktidarın en büyük hatalarından biri 27 senenin m ü h i m 
bir kısmının boş geçmesi, her hâdisenin mutlak kanunla önlenmesi ka
naat inden ileri gelmiştir. Aynı zamanda kanunlar yı ldırım süratiyle çıka
rılırdı, ne profesörlere anketler açılır, ne Hükümete mensup matbuat va
sıtasıyla efkârı umumiyenin nabzını yoklar, ne de bunlara kıymet verir
di. Doğrudan doğruya birkaç kişinin kafasından çıkan düşünceler derhal 
kanunlaşırdı . İşte bu tedbirler, yar ım tedbirlerdi. Halbuki 14 Mayıs bü
yük inkılâbı bi lhassa yar ım tedbirleri tasfiye eden bir devirdi. 

Arkadaşlar , 14 Mayıs inkılâbı 14 Mayısta başlamış ve bi tmiş bir inkı
lâp değildir. 14 Mayıs 1789 dan başlar. 3 üncü Selim tahta çıktığı zaman, 
emanet in ehline veri lmesini, en başta yazmıştı . Emanet , iktidar ehli ise 
milletti. Bu inkılâp muvaffak olamadı ise bunun sebebi birtakım şahsi ve 
zümre menfaatlarına âlet edi lmesindedir. Tanzimatta Mustafa Reşit Paşa 
ne şekilde iş başına gelmiş, niçin muvaffak o lamamışt ır? Sebep aynıdır. 
Hattâ birinci ve ikinci Meşrutiyet devirleri de aynı şekilde baltalandı, şa
hıs ve zümre hâkimiyetleri yüzünden baltalandı. Nihayet Cumhur iye t 
devr inde, k imse iddia edemez ki, tam bir demokrat ik idare kurulmuştur , 
Cumhur iye t devrinde bir takım ileri ve geri hareketler o lmuştur . Bu ha
reketler nihayet bir zümre hâkimiyeti ve bir şahıs hâkimiyet i hal inde idi. 
14 Mayıs işte bu şahıs ve zümre hâkimiyet ine nihayet veren bir inkılâp
tır. Onun için 14 Mayıs inkılâbı millî ve içtimai zaruretlerin sarsı lmaz bir 
ifadesidir. 

Arkadaşlar , 14 Mayıs inkılâbı, tarihimizin en şerefli sahife ler inden bi

ridir. 1950 nin geçmiş asırlara bir seslenişidir. 14 Mayıs inkılâbı, mâku

lün gayr imâkule , hakkın şerre galebe çalması, millî hâkimiyet in tecellisi 

ve Türk milletinin şahlanışıdır. Bu itibarla 9 uncu Büyük Millet Mecl isi 

ıslahatçı mecl is olarak toplanmıştır. 9 uncu Büyük Millet Mecl is inin hiç-
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bir fert için imtiyaz ve hiçbir şeye tahakküm tanımaması lâzımdır. 9 un
cu Büyük Millet Meclisi kanunları umumi ihtiyacın, zaruret in bir ifadesi 
olarak ele alır. 

Arkadaşlar , Muhterem Başbakan dedi ki; fertler için fark gösteriyor
sunuz, fertlere milyonlarca meblâğ sarfı ile mezar yapıyorsunuz, Ata
türk'e şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Bu mezar ın yapı lması ve 
Atatürk için lâyık olduğu ve kalbden gelen bir sevgi tezahürü dış ında ola
rak umumi menfaatin aleyhinde olarak ve buna rağmen al ınmış olan ted
birler arasında Demokrat Partinin tasvip ettiği tedbirler değildir. Eğer es
ki iktidar 12 milyonu Atatürk 'ün ruhunu muazzep ederek toprağa göm
memiş olsa idi, bu Meclis, 14 Mayıs inkılâbının yaratt ığı bu Mecl is, Ata
türk 'ün mübarek ruhunu şadetmek için onun ruhuna, arzusuna uygun 
bir mezar, bir merkat yapardı . (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar , kıymetl i zamanlarınızı israf e tmeyeyim. 

Üçüncü nokta olarak, bu kanunu tasvip mi edel im, ret mi edel im? 
Üzer inde duracağımız nokta Atatürk 'ün bu memleket te teessüsünü iste
diği rej ime, zihniyete uygun olup olmadığını aramak idi. Müsaade eder
seniz eskiden bir iki misal ile arzedeyim : 

Atatürk ikinci Meclis açılırken, birisi Ankara 'dan, ikincisi de İstan

bul 'dan milletvekili seçilmişti. O zaman bir arkadaş Atatürk 'e aşırı sevgi

s inden dolayı olacak ki, Atatürk kanun üstüdür, her iki int ihap dairesin

den de milletvekili seçilebilir, demişti. 

Bu fikri ne o zamanki Meclis ve ne de Atatürk kabul etmişti. A ta türk 
bundan hiç hoşlanmadı . Eğer Atatürk kanun üstü bir insan o lduğunu 
kabul etmiş olsaydı o vakit her iki intihap dairesinden kendisinin Büyük 
Millet Mecl is inde temsil edilmesini isterdi. 

Arkadaşlar , öyle Türk büyükleri vardır ki, kendileri fâni hayattan ay
rı ldıktan sonra dahi onların mânevi varlıkları da ima aramızda ve içimiz -
dedir. Bugün Atatürk 'ün mübarek ruhu da bizlerle beraberdir . Kendis i 
hayatta olsaydı, muhakkak kendi şahsının ve eserlerinin yaratacağı sev
gi ve saygı kudretinin, cezai müeyyidelerin siperleri alt ında saklanması 
na tahammül edemezdi ve onların aziz ruhu da buna asla t ahammül ede
mez. 

Arkadaşlar , Atatürk kanununu getirenleri, mut laka kötü bir z ihniye

tin mümessi l i olarak tavsif etmiş o lmuyorum. 

Arkadaşlar, her kanaat ve içtihada hürmet ettiğimiz gibi buna da 

hürmet ederiz. Muhakkak ki, Atatürk 'ün heykellerini, büstlerini ve onun 

bu memlekete hediye ettiği büyük eserlerini tezyif edenlere karşı cezai 
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müeyyideler le önüne geçi lmesi karşısında âcil bir ihtiyaç duymuşlar , fa

kat esaslı tetkiklere g ir işmeden bu âcil ihtiyaçla kanun yo luna baş vur

muşlardır . Atatürk vefat e tmeden evvel yanındaki ler i çağ ırmış ve demiş

ti ki, "Tarih ben im için hiç o lmazsa üç satır yazacaktır , iki satırının le

h imde o lduğunu bil iyorum; üçüncüsünün lehte o lduğunu kabul etmiyo

rum. " 

Arkadaşlar ; bu, demokrat bir ruhun ifadesidir. Hiçbir eser tenkidden 

vareste değildir. Çünkü hiçbir şahıs lâyuhti değildir. Bunu iddia edenler 

ancak papalardır. 

Arkadaşlar ; Atatürk 'ün bugün düşmanlar ı varmış, Atatürk 'e aşırı 

sağcı ve solcular saldırıyorlarmış, bâzı gazeteler, mecmualar Atatürk 'ün 

hüviyet ine, şahsına hücum ederler. Bu, muhakkak ki, â m m e vicdanını 

müteessir eden bir hâdisedir. Bu hâdise karşısında müteessir o lmayacak 

bir tek Türk vatandaşı dahi tasavvur edemeyiz. Fakat bu gibi madrabaz 

insanlar da şüphesiz ki, samimî bir kanaatle hareket etmemektedir ler . 

Böylece şahsiyetleri hedef tutmak ancak kendi idealine güvenemeyen in

sanların harcıdır. 

Fakat her zehirin panzehir i y ine kendi c insinden olur. Bu gibi mec

mualara karşı bi lhassa salahiyetli makamlar ın ve şahsiyetlerin yazacak

ları makaleler le , Türk Milletinin maneviyatı itibariyle ölüleri hayır la anan 

bir mil let o lduğunu ifade etmeleri yerindedir. Bu mevzuu gazeteleri için 

bir sürüm mevzuu yapmak isteyen birkaç sefil de bu şekilde hareket ede

mez. Onun için kanuni müeyyideler koymak, cezai tedbirler a lmaktan 

kaç ınmak lâzımdır. Yalnız inkılâpları korumak ve Atatürk 'ün şahsiyet ini 

bir fert olarak himaye etmeyi düşündüğümüz zaman şüphesiz bu husus

ta haklıyız. Atatürk 'ün bir fert olarak heykellerini ve büstlerini, haysiyet 

ve şerefini her türlü tecavüzden korumak icabetmektedir. Fakat bugün

kü hukuku ceza mevzuatımızda, Ceza Kanununda heykel ler in tecavüz

den masuniyet i hakkında hükümler vardır. 

Fertler ö lmüş olsa bile hâtıralarına karşı sövme ve hakaretten dolayı 

cezalar vardır. Biz bu cezaları icabederse şiddetlendirel im. Ata 'n ın bir mi

rasçısı olan Atatürk 'ün hemşiresinin dâva açmak hakkı bu lunmas ına 

rağmen müdde iumumi lere de dâva açmak hakkını verel im. 

Müsaadeniz le bir nokta üzerinde daha durmak ist iyorum : O da bil

hassa bu Meclisin serbest çal ışması ve kendi hür idaresini tecelli ettir

mek için çok samimî ve içten gelen çalışmaları karşıs ında bir k ıs ım mat

buat ın takındığı nahoş neşriyattır. Buna il işmek ist iyorum. 

Arkadaşlar , bu memlekette. . . 
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AVNİ D O Ğ A N (Yozgad) - Adını söyle. (Hangi gazete sesleri) 

FERİD ALP İSKENDER (Devamla) - Bu memleket te yalnız biz im nes

limiz değil, geçmiş nesillerin de hasretini çektiği bir Mecl is kurulmuştur . 

Bütün memleket meselelerinin en hür ve en yeni bir şekilde ifade edi lme

si zaruridir. Nitekim anayasa, bir milletvekil inin Meclis kürsüsünde her 

türlü sözü söyleyebileceğini ve bunun için de hiç bir takibata mâruz kal

mayacağını yazdığı halde, bâzı matbuat. . . (Adını söyle, bu gazete hangi gaze
tedir?. Sesleri) 

Bu gazete arkadaşlar, Zafer Gazetesidir. Bizi böyle bir baskı alt ına al

ması doğru değildir. (Soldan, kahrolsun sesleri). (Gürültüler) (Ayak patırtıları). 

Arkadaşlar müsaade buyurun.. . 

BAŞKAN - (Ferid Alpiskender 'e hitaben) sonra söylersiniz. O tu ruma 

15 dakika için ara ver iyorum. 

BAŞKAN - Oturum açılmıştır. Söz, Ferit Alpiskender ' indir , sözlerini 

tamamlayacaklardır . Buyurunuz. 

FERİT ALP İSKENDER (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, demin, Ata

türk Kanununun Mecliste müzakeresi esnasında matbuat ın aldığı vazi

yeti izah ederken isim söylemeden bir gazete üzer inde durmuş bu lunu

yordum. Fakat ekseriyetiniz bu gazetenin ismini söy lememi arzu etti. Si

ze olan hürmet im icabı, bu arzunuzun dışına ç ıkamadım, gazetenin is

mini verdim. Zaten ismini vermekte, vermemekte birdir, çünkü hepiniz 

hangi gazeteyi kastettiğimi bi l iyordunuz. 

Arkadaşlar , ben, matbuat ı memlekette üçüncü kuvvet o larak şerefli, 

itibarlı ve demokrasiy i yerleştirmek için daima hürmet edilecek bir kuv

vet olarak kabul ederim. Bu sözleri söylediğim zaman sizlerin de aynı ka

naatte o lduğumuza eminim. (Bravo sesleri, alkışlar). İster Zafer Gazetesi , is

ter her hangi bir gazete olsun, bu Meclise hürmet etmesini bi lmelidir. 

(Bravo sesleri, alkışlar). Bu Mecliste milletin hakiki ve tek mümess i l i o lan 

sizler fikirlerinizi açıklamalısınız. O zaman bu milletin arzularını k im na

zara alacaktır? Matbuat ın eski gidişleri b ırakması lâzımdır. (Alkışlar). 
Matbuat 14 Mayıs inkılâbının ışığı alt ında yürüdüğü zaman bu mil let in 

dili ve kulağı olacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar). Bunun aksine hareket eden 

gazeteler kendilerini bir şahsa veya zümreye satmış olabilirler. (Bravo ses
leri, alkışlar). Bu sözlerimi söylerken Zafer arkadaşımı h ı rpa lamak istemi

yo rum. Ben yalnız tenkid ediyorum. 14 Mayıstan evvel birçok hizmetler

de bulunmuştur . Kötü yol lara sapmamalıdır . Büyük Millet Meclisi kür

süsünden bütün Meclise tarziye vermesi onun için en cent i lmence bir 

hareket olacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar). 
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Arkadaşlar ; müsaade buyurursanız sözümü tamamlayay ım. 

Arkadaşlar ; üzerinde durmak istediğim noktalardan birisi de, çok 

muhte rem ve mümtaz Başkanveki l imizin sözleridir. 

Arkadaşlar ; bilirsiniz ki, Adnan Menderes bundan evvel tek part iye ve 

tek parti s istemine karşı bayrak açmış bir şahsiyettir. Siyasi hayata mu

halif bir partiye girmekle atı lmış; Serbest Cumhur iye t f ırkasının Aydın 

Başkanl ığ ı ile işe başlamıştır. Çıraklığını Serbest Cumhur iye t Part is inde 

tamamlayan Adnan Menderes , kalfalığını Halk Partisinde yapmış , ustalı

ğını Demokrat Parti 'de bulmuştur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Adnan Menderes, düne kadar Demokrat Partinin Türk Mil let ine ter

cüman olan fikirlerini yayan bir sözcüsü idi. Bazan öyle sevgi ve saygı tel

kin ediyordu ki, bu milletin kükremiş bir imanı halini al ıyordu. A d n a n 

Menderes , 14 Mayıs Türk mahrekinin çizdiği yo ldan yürüdüğü müddet 

çe bu milletin sevgilisi olarak kalacaktır. Fakat bu kürsüden 64 lerden, 

61 lerden.. . (Bravo sesleri, alkışlar) bahsederse o zaman Adnan Menderes 

bu müstesna ve yüksek kıymetini herhalde kayıp etmiş olur. Çok sevgili 

Adnan Menderes ' in, kükremiş bir imanla, 14 Mayısın mahreki üzer inde 

yürümesin i , kendisini da ima millete vermesi ve milletin nabzını tutması 

çok yer inde olur. Aksi takdirde kendini harcamış olur. 

Bu kürsüde Atatürk Kanunu dolayısıyla konuşmamı yaparken zan
ned iyorum ki Yüksek Meclisin hislerine tercüman olacağım. (Soldan bravo 
sesleri, şiddetli alkışlar). 

B A Ş K A N - Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak üzerinde konuşacak
tır. 

C E M A L KIPÇAK (Zonguldak) - Muhterem arkadaşlar; Atatürk, Türk 

gençl iğ ine inkılâbını emanet etti. Dolayısıyla Atatürk 'ün mânev i varlığı 

içinde onun büyük isminin anıldığı şu topluluk bünyes inde, inkı lâbını 

emanet ettiği gençlikten bir fert olarak büyük heyecan d u y m a m a y a im

kân tasavvur edemiyorum. Onun inkılâplarını, onun mânev i varl ığını 

onun kıymetlerini muhafaza etmek için lüzum görülen her tedbiri a lmak, 

a lman tedbirlerin yanında bulunmayı bizim emanet i muhafaza e tmek 

borcumuz telâkki ediyorum. Ancak beri taraftan milletvekil i o larak Ana

yasaya sadık kalma vaziyeti vardır. Rey vereceğiz. Bir arkadaşımız diyor 

ki, Anayasaya muhaliftir. Mevzu Anayasa Komisyonunda tetkik ve mü

zakere edi lmemiştir . Hakikaten muhali f midir, muvafık mıdır; biz hukuk

çu değiliz, mevzuu hukuki formüller içinde tetkik ve müta lâa edemiyo

ruz. İt imat ettiğimiz kıymetl i hukukçu arkadaşlara soruyoruz, bir kısmı 

muhalift ir, bir kısmı değildir diyorlar. Bu nihayet mant ık la hal ledi lecek 
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bir mevzu da değildir. Bütün gönlümüzle, bütün arzumuzla bütün varlı

ğ ımızla iştirak ettiğimiz halde bu kanuna müspet rey vermekte tereddüt 

içinde kal ıyoruz. 

Binaenaleyh bir takrir ver iyorum, mevzu Anayasa Komisyonunda in

celenerek bir karara bağlansın, bu Anayasaya muhal i f değildir densin, 

biz de tereddütten kurtulal ım, reyimizi ona göre verel im. Buna benzer 

başka kanunlar da Meclise gelebilecektir. Eğer Anayasaya muhal i f ise ça

re yoktur, aleyhte rey vermek mecburiyet indeyiz. 

Binaenaleyh, Komisyonun etraflı olarak mevzuu inceleyip bir karar 

vermesi lâzımdır. Eğer Komisyona gi tmeyecekse buna burada Mecl is ka

rar vererek, ittifakla veya ekseriyetle karar vererek, Anayasaya aykırı ol

madığı hususunu belirtmeli ve biz de yeminimiz in dış ında kalarak reyi

mizi verebilmeliyiz. Aksi takdirde müstenki f kalmak mecburiyet ini el îm 

bir şekilde hissedeceğiz. 

B A Ş K A N - Efendim lehte söz alan Niğde Milletvekili Hüsey in Ülkü, 

buyurun. 

HÜSEYİN ÜLKÜ (Niğde) - Çok muhterem arkadaşlar ım; bütün mille

t imizin ve büyük Meclisin sevgi ve saygısına mazhar olan aziz Atatürk 'ün 

inkı lâp ve eserlerini koruyucu ve şahsiyeti mâneviyes ine vâki olacak te

cavüz hareketlerini önleyici hükümler i ihtiva eden kanun tasarısı müza

kere edil irken, sizler kadar Atatürk 'ün hayranı olan ben de birkaç ke l ime 

ile maruzat ta bulunmaktan kendimi a lamadım. 

Aziz arkadaşlar ım; tasarının leh ve aleyhinde benden evvel konuşan 

arkadaşlar ımın hiçbirisi büyük Ata'nın, mil letimizin o büyük evlâdının 

şahsı hakkında aleyhinde konuşmamışlardır . Hepsi onun büyük hizmet

lerini şükranla yâdetmişlerdir. Neden yâdetmesinler ki o büyük adam, o 

eşsiz Atatürk bu vatanı düşman istilâsından kurtarmış bu milleti düştü

ğü g irdaptan çıkarmıştır. Bu kurtarıcı vasfını ondan nezetmek, onu kü

çük görmek, onu alelade kimseler arasında saymak aklı baş ında hiçbir 

vatandaşın kârı değildir. Zira bu kurtarıcılık pek iyi bildiğiniz ve takdir 

ettiğimiz gibi en güç ve en ağır ve en gayrimüsait şartlar alt ında yapı lmış

tır. Bu kurtuluş günlerine takaddüm eden zamanlar ın acı hâtıralarını 

ben yaşta ve benden büyük yaşta olanlar yakinen bilirler, daha küçük

ler okumuş ve duymuşlardır . 

Hemen hemen bütün vatan yer yer işgal edi lmiş, milletin benliği elin

den al ınmış vatanda ümitsizlik ve aciz hüküm sürüyordu. Mandadan is

t imdat edenler âdeta en büyük vatanperver telâkki edi l iyordu. Millet ne 

yapacağ ın ı şaşırmış bir halde iken Atatürk milletin kanında meknuz has-
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leti herkesten, ama herkesten iyi takdir ederek ve bu haslete güvenerek 

her şeyi göze almış vatanı kurtarmaya koşmuş ve bildiğiniz gibi de çok 

şükür muvaffak olmuştur. 

İşte Büyük Türk Milleti bu fedakârl ığından dolayı ona, o aziz evlâdı

na kurtarıcı vasfını vermiştir. 

Bunun yanında yapıcı ve inkılâpçı ruhiyle Atatürk eserlerini i tmam 

etmeye gayret ederek bu milleti lâyık olduğu seviyeye yükse l tmeye ve me

deni milletler arasındaki mevkiini aldırmaya mesai sarfetmiş bu yo lda da 

mil lete rehberl ik etmiş on sene gibi az bir zamanda baş döndürücü ve bi

ri d iğer inden ehemmiyetçe geri kalmayan ve bu milletin ruhuna uygun 

inkılâplar yapmış ve demokrasinin esasını hazırlamıştır. Ve her sene ye

ni bir inkılâp yaparak âdeta Millî Mücadele seneler inden sonra da inkı

lâp senelerini yaşatmıştır . Bütün bu noktalarda tabiî bütün arkadaşlar

la mutabık bulunuyoruz. 

Büyük Atatürk 'ün bütün hayatı boyunca kurtarıcı, yapıcı , inkılâpçı 

hizmetler iy le bu millete asırlarca unutamayacak eserler b ırakarak ve bü

tün dünya milletlerine bizi yüksek vasıf larımızla tanıtmaya çal ışarak ma

alesef pek genç denilecek bir yaşta ve milletin kendis inden daha pek çok 

büyük hizmetler beklediği, kendisine doyamadığ ı bir z amanda her fâni 

gibi o da ebediyete ebedî ist irahatgâhına kavuştu. Kavuştu a m a onun 

ufulü bütün vatanda olduğu gibi bütün dünyada da büyük ve unutulmaz 

acı ile karşı landı. 

Bildiğiniz ve gördüğünüz gibi dünyada pek az fâniye nasip olacak bir 

ihtifal yapı ldı . Bütün büyük ve küçük devletler mümessi l ler gönderdi . 

Bizzat mağ lup ettiği ordunun kumandanı mareşal halkevi ba lkonundan 

o büyük ölüyü tazim ve iht iramla selâmladı. Bunları hepimiz bi l iyoruz ve 

mânalar ın ı takdir ediyoruz. O halde bu kadar takdir, sevgi ve saygı ile 

karşı ladığımız Atatürk'ün mânevi şahsiyetine ait bir kanun tasarısı hak

k ında bâzı arkadaşlarla neden ayrı l ıyoruz? 

Tasarı aleyhinde bulunan arkadaşlarımızın en başta serdett ikleri iti

raz lardan birisi, Atatürk'e hususi bir imtiyaz vermemek, ona hususi bir 

hak tanımamakt ır . 

Biz Atatürk 'e ne hususi bir imtiyaz vermeye uğraşıyoruz, ne de ona 

yeniden bir hak tanıyacağız. Bizim düşündüğümüz ve müdafaa ettiğimiz 

nokta onun da ima ve ilelebet içimizde yaşayacak olan şahsiyeti mânevi -

yesini , milletin ve tarihin ona verdiği büyük mevkii , bütün eserlerini ve 

büyük inkılâplarını yaşatmak, idame ettirmek ve her türlü tahkir ve te

cavüzden korumaktan ileri geçmeyen bir tezdir. Bu, biz im o büyük ölü-
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nün hâtırasına karşı bir minnet ve vicdan borcumuzdur . Esasen bu mil
let ona, lâyık olduğu mevkii vermekle, onu güzideler arasında saymakla 
kendi büyük lüğünden hiç bir şey kaybetmez. Bilâkis kıymeti artar. Kes
ki senelerin, asırların yetiştireceği Atatürk çapında büyük adamlar bu 
mil letin bağr ından sık sık yetişse.. 

Muhterem arkadaşlar; pek iyi takdir edersiniz ki, büyük dediğimiz in

sanlar; kâşifler, muhteri ler, âlimler, büyük dehalar öyle mebzul yet işen 

kimseler değildir. Bunlar, azlığı ve yaptıkları işlerin büyüklüğü dolayısıy

la k ıymet kazanır, tarih sayfalarında yer alırlar. Milletler bunlar için za

manına göre onların kadirlerini yüksel tmek ve eserlerini yaşa tmak için 

türbe, anıt, kitabe, sütun, heykel, büst v.s. gibi âbideler yaparak bunlar

la onların hâtıralarını ihya ederler ve bunları büyük bir titizlikle muha

faza ederler. İşte biz de bütün milletimizin sevgilisi, inkı lâplarımızın sem

bolü olan, da ima da öyle kalacağına kaani o lduğum Ata türk 'ümüzün 

heykel ine, resmine, büstüne saygı ve eserlerini korumak vazifesini yap

mak istiyoruz ve bunu isterken Atatürk'e hiçbir zaman yeni bir imtiyaz, 

yeni bir hak vermiş o lmuyoruz. Yalnız günün bir inde vatanın muhte l i f 

köşeler inde bilindiği gibi Atatürk 'ün heykeli, resmi, büstü, taarruza uğ

ruyor. Heykeller kırılıyor, resimler yırtılıyor, büstler çamura atılıyor da 

bunu ehemmiyets iz bir zabıta vakası gibi telâkki etmek icabettiğini söy

lemek istiyorlar. 

İşte arkadaşlar, biz im tasarı aleyhinde bulunan arkadaşlar la ayrıldı
ğımız nokta burasıdır. Biz bunları, az da olsa, muvakkat bir z aman için 
de olsa tecviz edemeyiz. Onların hareketini ehemmiyets iz telâkki edeme
yiz. Biz; Atatürk 'ün büstlerini, resimlerini, heykellerini gözümüz gibi mu
hafaza etmeyi canımız kadar aziz bilmeyi ve onu korumayı çok üstün va
zifelerden sayarız. 

Bunu yapanlar ın adedi isterse az olsun, isterse meczup, sarhoş k im
seler o lsun veya ister âdi politikacı olsun ne olursa olsun onların hare
ketlerini katiyen müsamaha ile karşı layamayız. Bilâkis nefretle, ist ikrah
la görür ve onları şiddetli cezalarla tecziye etmeyi vazife biliriz ve bunu 
yapmak la o büyük adama olan vazifemizi yapmakla ka lmamış aynı za
manda onun eserlerine olan koruyucu vazifemizi de yapmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, eğer cezai müeyyideler kâfi olsa idi ve bu say

dığımız vazifeleri yapabilseydi, tabiîdir ki, yeni bir kanuna hacet ka lmaz

dı. Fakat kanun tasarısı aleyhinde konuşan arkadaşlar ımın da bildikleri 

gibi bu dâvaların takibini Atatürk'ün hemşirelerine b ı rakmak ve dedikle

ri gibi ona yardım edecek fedakâr avukat arkadaşlara terketmek kâfi de

ğildir. Kaldı ki, Atatürk 'ün hemşiresi de nihayet bir fanidir. Ö ldüğü tak-
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dirde avukatlar ın takip salâhiyetleri de o lmayacağına göre kanunun ki

fayetsizliği kendil iğ inden meydana çıkar. Halbuki bütün mağdur lara, te

cavüze uğrayanlara yardım için en salahiyetli elin savcıların eli o lduğu

na ve onların salâhiyetlerinin en kuvvetli bir z ıman temin ettiğine göre bu 

işi savcıya vermekte ne mahzur, ne zarar ve ne gibi bir imtiyaz tasavvur 

edilebil ir? Son olarak üzerinde hakikaten hepimizin titizlikle durmak ve 

şiddetle müdafaa etmek istediğimiz nokta Anayasaya aykırı o lup olma

ması meselesidir. Hukukçu bir arkadaşınız değil im. Hakikaten Anayasa

mız her şeyin üzerindedir. Ona herkes gibi bendeniz de r iayetkar ım ve ri

ayetkar o lmaya mecburum. A m a kendilerinin i lmine hürmet ett iğim, hu

kuk... bilgi lerine güvendiğ im ve adliye cihazında en yüksek mevki ler i ih

raz etmiş olan arkadaşlar ımdan öğrendiğime göre bu tasarı Anayasaya 

aykırı olmadığıdır. Şu hale göre de tasarının kanuniyet kespetmes i de

mokras i dâvasının zedelenmesine değil, bilâkis dâvamız ın yürümes ine , 

maz imize hürmet edi lmesine yalnız Türkiye 'mizde mil let imizin sevgisine 

değil, medeni c ihanda hürmet kazanmış tarihe mal o lmuş mil let imizin 

büyük evlâdı Atatürk 'ün mânevi şahsiyetine ve onun eserlerine bağlıl ığı

mızı yer ine getirmeyi, borcumuzu edayı temin edeceği kanaat iy le tasarı

nın kabulünü rica eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

B A Ş K A N - Refik Şevket İnce. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) - Aziz arkadaşlar, Atatürk sağ olsaydı 

gözleriyle görecekti; fakat mâneviyat ıy la da görmektedir ki, bu millet hak

ka taallûk eden meselelerde namütenahi hassasiyete sahiptir; kendisini 

o kadar sevdiği halde bile her hangi imtiyazı ifade eder, bir mesele mev-

zuubahs o lunca dahi haklı olarak hâkimiyeti mil l iyenin icabını yapmak

tan içt inap etmez. Zaten Atatürk 'ün en büyük meziyeti de hâkimiyet i mil

liye dâvas ında bin bir tehlikeye göz yumarak kendi içinden gelen v icdanı 

mil l iyeye tercüman olarak çal ışması onu muvaffak etmiştir ve muvaffaki

yeti cesaret inin ve millete it imadının eseridir. 

Arkadaşlar , bir hakikati bir defa daha tekrar etmekten zevk duyarız 

ki, hiçbirimiz burada söz söylerken ve Atatürk'e karşı hürmet göster irken 

bu milletin v icdanından gelen samimî sese tercüman o lmak fazi let inden 

uzaklaşmış değiliz ve asla bu, varit değildir. 

Atatürk 'ün methiyesini yapan bizler, Atatürk'e minnet ifade eden biz

ler müşterek bir kanaatin seli altında bulunuyoruz. 

İşte arkadaşlar, bütün milletin kalbinde yer ett iğinden dolayıdır ki, 

Atatürk ismi anıldığı zaman nasıl iç imizden bir hürmet duygusu geliyor

sa, Atatürk tahkir o lunduğu zaman da bir ıstırap duygusu kendi l iğ inden 
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gelir. Sevi len şeylere, mabutlara, ana babalara, millete, ev lâda taarruz 

vukubu lduğu zaman nasıl hususi bir teessür ve fazla bir tahassüs ne ka

dar tabiî ve müşterek ise; Atatürk'e karşı da vukubulan hakarette de ay

ni hisler tabiî ve müşterektir . Atatürk'e kör diyen bir adamın sözü ve kas

tı şenii alt ında, bu söz hakikat dahi olsa, bunun vicdani mil l îde menfi bir 

tesir yaptığını inkâr edecek zanneder im tek Türk bulunmaz . Zaten haka

retler hakikati de ifade etse kanunen sarfedilme hakkını iktisap etmez. 

Yani kanunen memnu değildir demek mutlaka yapı lmas ına cevaz veri l

miştir, mânasını t a zammun etmez ve affınıza mağruren arzediyorum, bu 

kanun üzerinde menfi ve müspet konuşan arkadaşların mücade les inden 

doğan neticeyi o kadar telâşı mucip görmüyorum. Bir â m m e hukuku var

dır. Â m m e hukuku ne demektir : Bu, âmmenin nizamını , âmmen in em

niyet ve selâmetini ihtiva eden hukuktur. Vukuu hal inde, bir kişiye kar

şı yapı lmış olsa bile bütün âmme vicdanının, âmme menfaat inin haleldar 

o lduğu zamanki tepkiyi hâsıl eder. Adam öldürmek, Erzurum'un her 

hangi bir köyünde vukua gelse dahi işitilir işitilmez v icdanı â m m e d e 

menfi tesirini yapar. Vicdanı âmmede menfi tesir yapan hâdiseler meya-

nına bu Atatürk sevgisini yerleşt irmeye mecburuz ve öyledir. Arkadaş lar 

t emas ettikleri için ben o fasla ait olan şeyi tekrar e tmeyeceğ im. 

Arkadaşlar , bence bu dâvanın can noktasını Atatürk'e karşı bu kadar 

müşterek bir v icdan tesis edecek kadar yüksek bir mevki sahibi iken fa

lan köyde, falan kazada, falan vilâyette, falan yerde vukubulan hakaret

leri, falan mecmua ile yapılan her hangi bir hakaret suçun mut laka Ata

türk 'ün hemşires ine mirasçı larına b ırakmaya vicdanı âmme razı mıdır? 

Ben, Refik Şevket, iddia ediyorum ki, hiçbir zaman Makbule han ımdan 

geri kalan kardeşi deği l im. Ben iddia ediyorum ki, Atatürk 'ün evlâdıy ım, 

iddia ed iyorum ki, mirasçısıyım. Binaenaleyh memlekete ettiği h izmet le

rin muhassalas ı olarak bana gelen vicdanî bir borcun tesiri alt ında ken

d ime mal ettiğim bu adam hakkında bir dâva ikamesi , bütün kendis inin 

mirasçısı olan vatandaşlara şâmil olsun. Bütün vatandaşlar taraf ından 

sevi ldiğine ve hakaret gördüğü zaman bütün vatandaşlar v icdanında 

müşterek teessür uyandıracağına göre vicdanı â m m e namına v icdanı 

âmmen in mümessi l i olan savcılık, harekete gelsin. Binaenaleyh mirasçı

ların keyfi ile hâkim harekete gelmesin. İşte ben bu dâvayı bu noktadan 

görüyorum. 

Arkadaşlar , tensip buyurursanız, hepinizin bildiği basit hakikat lar ı 

tekrar lamayal ım, hakaret suçları eşhasa karşıdır, şikâyete bağlıdır. Fa

kat kazara bir devlet memuruna, bir jandarmaya, bir pol is neferine, bir 
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hâk im veya bir heyeti resmiyeye karşı oldu mu savcı harekete gelir. Bir 

Reisi devlete karşı oldu mu savcı harekete gelir. Meclise karşı o lunca sav

cı harekete gelir, bakanlara karşı o lunca savcı harekete gelir... Ş imdi so

ruyorum arkadaşlar; Atatürk 'e karşı vukubulan bir taarruz bir j anda rma 

neferine iş görürken hakaret yapan bir adamın fiilinden daha mı az tees

sür vericidir ki, Atatürk'e hakaret yapı ldıktan sonra şikâyet arzuhal i ve

rilsin de j andarmaya polis neferine, mübaşire, hâkime veya savcıya ha

karet ett iğ inden dolayı kanunlar harekete geçsin? (Bravo sesleri, alkışlar) 

Benim anladığ ım budur arkadaşlar. 

Ferit Bey arkadaşım sert beyanatı arasında, isterse savcı takibat yap

sın dediler. Ben onun fikirlerine iştirak ediyorum. Dâvayı bir defa bu şe

kilde ele al ınca Atatürk'ün sövülmesine vicdanı âmmei müştereke tees

sür izhar ettiğine göre, tabiî bunun neticesi savcıl ığın harekete ge lmesi 

olmalıdır. Biz bunu böyle yaparsak evvelâ Türk terbiyesine, saniyen Türk 

faziletine salisen Türk nimetşinasl ığına ve netice itibariyle Türk hukuku

na hürmet ve saygı göstermiş oluruz. 

Şimdi meseleyi şu şekilde bir neticeye yani v icdanı müştereki âmme
nin teessürüne tercüman olan savcılar tarafından takibata geçi leceğine 
bağladıktan ve her vatandaşa bu hususta âmme dâvası tahrik e tmek sa
lâhiyetini kabul ettikten sonra böyle bir kanun yapılabil ir mi keyfiyetine 
intikal edel im. Hukukçu arkadaşlar ımın aflarını r ica ed iyorum, bu ka
nun, Atatürk 'e has bir kanun değildir, Atatürk'e taarruz edenler hakkın
da bir kanundur . (Soldan : Gürültüler, Allah, Allah sesleri) Müsaade buyurun. 
Arkadaş lar ımdan, şimdiye kadar sabit bir şekilde vâsıl o ldukları kanaate 
muhal i f bir mütalâa dermeyan etmemin aksi tesirini görüyorum. Diyo
rum ki : Atatürk 'e taarruz edenler hakkındadır bu kanun. Yoksa Ata
türk'e mahsus bir kanun değildir. Şimdi müsaadeniz le demin söylediğ im 
sözü aynen alayım. Hakaret, tezvir ve tecavüz mahiyetleri it ibariyle aynı
dır. Ancak şahıslara karşı olursa cezası şudur, memur lara karşı o lursa 
cezası şudur, Devlet Başkanına karşı olursa cezası şudur deniyor, Ş im
di biz buna ilâve ediyoruz, Atatürk'e karşı olursa cezası şudur. Mahiyet i 
bundan ibarettir arkadaşlar. Binaenaleyh noktai nazar ıma muhalefet 
eden arkadaşlardan çok rica ederim, işi bu kadar basit bir şekle irca et
t ikten sonra bir niza mevzuu da kalmaz. Bu takdirde Atatürk 'e hakaret 
edenler hakkında ayrı ceza koyuyoruz. Reisi Devlete hakaret edenler için 
hususi kanun mu yaptık, hâkimlere şovenler için hâkimlere imtiyaz ve
rerek ayrı bir kanun mu yapt ık? Hâkimlere şovenler için, hâkimlere im
tiyaz veren kanun mu yapt ık? Hayır. Ne hâkimlere, ne memurlara , ne Re
isi Devlete, ne Meclise ve ne de Heyeti Vekileye hakarette bulunanlar için 
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hususi kanun yapmadığ ımız ı söyleyip dururken, Atatürk 'e taarruz eden

lerin cezasını tâyin ve tespit ederken niçin bunu Atatürk 'e mahsus bir 

kanun diye telâkki ediyoruz? Asla, asla! Çok rica ederim, mese len in ma

hiyeti bundan ibarettir. İmtiyaz yoktur. İmtiyaz varsa Reisi Devlet in de 

vardır (O başka sesleri). 

B A Ş K A N - Sükhunet i muhafaza edelim. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Devamla) - Varsa Mecl ise de imtiyaz vardır, 

varsa Bakanlara da imtiyaz vardır... Fakat hiç bir isinde imtiyaz yoktur . 

Doğrudan doğruya suçu irtikâp edenlerin sıfatlarına göre, mağdurun va

ziyetine göre ceza tâyininden ibaret bir vaziyet içerisindeyiz. 

Şimdi arkadaşlar; ben de kabul edeyim ki, kanunun içerisinde, met

ninde bizleri olduğu gibi, hâkimleri dahi aşağı yukar ı endişeye düşüre

cek mut lak ibareler vardır. Ben, şahsan mutlak ibarelerden çok içt inap 

eden bir arkadaşınız ım. Bu Mecliste çalıştığım müddetçe da ima sarih 

o lunulmas ına ve bi lhassa ceza bahislerinde fazla takdire g id i lmemesine 

çal ışmış bir arkadaşınız ım. 

Atatürk 'ün eserlerine vaki tecavüzlerde ceza veri lmesi prensibi kabul 

edil irse, ondan sonra kanunun mutlak ibareleri ve cezanın azlığı çoklu

ğu üzer inde durulabil ir, tadil edilebilir; fakat prensibinin kabul edi lmesi 

lâzımdır. Tenkid hakkında tehlikede olması karşıs ında gösteri len hassa

siyet çok şükranı muciptir. Bugün hâkimlerimizi matbuat taraf ından vu-

kubulan hakaret dâvalarında hakikaten tenkid hakkına çok hürmetkar 

görünmekle iftihar ediyoruz. Bâzı noktaları tehlikeye düşürecek bir kayıt 

bu lunmas ın ı hiçbirimiz tecviz edemeyiz. Bendenize eğer bu kanun bizi o 

tehl ikeye düşürecek ahkâmı haizse metinden onları ç ıkarmak lâzımdır. 

C. H. Partisinin sözcüsü olan Avni Doğan arkadaşımız, prensip itiba

riyle Atatürk 'ün heykellerine, büstlerine vukubulacak hareketlerin suç 

mevzuu edilmesini kabul ettikleri, ancak değiştirilmek üzere Komisyona 

havalesini teklif ettiler. (Sağdan, "öyle değil" sesleri). Evet, esbabı mucibeye 

göre tanzim edilmek üzere komisyona verilmesini istediler. Bu meselenin 

bunun için komisyona gönderilip gönderi lmemesi takdirinize ait bir şey

dir. Prensip kabul edildikten sonra bir usul meselesi için komisyona gön

derip göndermemek, arzettiğim gibi, Heyeti Muhteremenin takdirine aittir. 

Bence kanun arzettiğim şekil ve mahiyettedir, asla endişeyi muc ip 

değildir ve hududu umumiyes i itibariyle vicdanı umumiyemiz in sesinin 

bir ifadesidir. Binaenaleyh maddelerde gerekli görülecek tadil yap ı lmak 

suretiyle bu kanunun kabul edi lmesinde memleket namına fayda mülâ

haza ettiğimi arzederim arkadaşlar. (Alkışlar). 
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BAŞKAN - Söz Nurettin Ertürk'ündür, aleyhte konuşacakt ır . 

NURETT İN ERTÜRK (Sivas) - Aziz ve muhterem arkadaşlar; Atatürk 
aleyhine işlenen suçlar hakkında ayrı bir kanun tedvin e tmenin lüzum 
ve ademi lüzumu hakkında çok kıymetli fikirler dinledik. Mecl is olarak it
tifak ettiğimiz bir nokta var, bu büyük adamın mânevi şahsiyet ine, hey
kellerine, büst ve resimlerine karşı yapılan tecavüzleri nefretle karşıla-
mamızdır . 

Kurduğu cumhuriyet i ve yarattığı inkılâpları müdafaa edeceğ imize 
daha mektep sıralarında iken yemin etmiştik. Bundan dönmedik , dön
meyeceğiz . 

Tasar ının aleyhinde konuşanlar da en az lehinde konuşanlar kadar 
Ata'yı severler. Bendeniz de zaferle birlikte bâzı gazetelerin h ü c u m u n a 
mâruz ka lmak ve kara listelerine girmek tehlikesi pahas ına da olsa tasa
rının aleyhinde konuşarak Ata'nın kaleminden çıkan ve en büyük eseri 
olan Anayasay ı müdafaa edeceğim. Bundan dolayı betbaht bir şahsiyet in 
duyacağı azabı değil fakat, vazifesini yapmış bir insanın gönül ferahlığı
nı h issedeceğim. Atatürk 'ün eserleri, inkılâpları ve yüce şahsiyetini ileri 
sürerek tasarının müdafaası hatalı bir yoldur. 

Kanun yapmak salâhiyetini elinde bulunduran bu Büyük Mecl is iste
diği zaman ve istediği şekilde bir kanun yapamaz. Kanunlar ın da kanu
na uygun olarak yapı lması lâzımdır. 

Biz 69. ve 103 üncü maddeler in sarahati karşıs ında bu tasarıyı Ana
yasaya aykırı görüyoruz. Bir kısım arkadaşlar da mutabık görüyorlar. 
Her iki görüşün de kendisine has ve kuvvetli mesnetleri vardır. İhtilâf hu
kuki anlayış larda o lduğundan leh ve aleyhte konuşanlar ın birbirlerine 
tarize hakları yoktur. 

Müzakere tabiî seyrini takibederek Anayasanın 69 uncu maddes in in 
anlayış ına ve daha açık bir tâbirle tefsirine müncer o lmuştur. 

Anayasan ın tefsiri de Büyük Meclisin vazife ve salâhiyeti dahilinde
dir. Ancak, bir kanunun tefsiri için evvelâ ihtisas komisyonunda müza
kere edi lmesi ve bir rapora bağlanması da şarttır. 

Arkadaşlar , l isanımızda sağ kişi, ölü kişi tâbirleri kul lanı lmaktadır . 
A ramızdan ayrılıp ebediyete kavuşan Atatürk de ölü kişi o lduğundan bu
nun aleyhine işlenen suçlardan dolayı hususi bir kanun tedvini Anaya
sanın 69 uncu maddesine münafi olur kanaat indeyim. 

Ceza hukukunda büyük bir otorite o lduğunda şüphem bu lunmayan 
sayın İçişleri Bakanının Adalet Komisyonunda, hususi aftan bahsederek 
şahıslar hakkında da kanun yapılabileceğini söylemesi bu tezin kolay 
müdafaa edilir yeri olmadığını göstermiştir. 
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Adalet Komisyonu raporunda : 

Büyüklere hayat ında saygı göstermenin, ö ldükten sonra da hayır la 
yâde tmen in millî ahlâk ve terbiyemizin en iyi vasıf larından o lduğu, Türk
lüğe ve millî tarihe hizmet etmiş şahsiyetleri da ima saygı ve şükranla an
manın Türk Milletinin ahlâkında bir anane haline geldiği, sağl ığ ında de
rin bir şükran ve saygı ile sevildiği (ve Hükümet in gerekçes inden daha 
ileri gidi lerek) son zamanlarda Atatürk'e karşı yapı lan neşriyat ın ve bun
ların tahriki ile büstlere yer yer vâki olan tertipli tecavüzlerin şahsiyete 
değil, fakat Türk inkılâp ve hareketlerine karşı o lduğu muc ip sebep gös
terilmiştir. Ceza Kanunumuzdak i mevcut hükümler inkılâplarımızı koru
maya kâfi ge lmiyorsa ve bu hükümler in noksan tarafları varsa bunlar ı 
tadil ve ıslah etmek mümkündür . Yoksa ahlâk prensiplerini kanuni mü
eyyidelerle tesis ve himaye etmek bu Meclisin yaratacağı bir hukuk de
ğildir. Adalet Komisyonumuzun bu mucip sebebe dayanan raporu gele
cek nesil lere iyi bir örnek olamayacaktır. 

Tasar ının gerekçesi ve Adalet Komisyonunun bu raporu hukuki bir 

mesnede dayanamıyor, her ikisi de hisse hitabediyor. Kanunlar ın muc ip 

sebepleri , hattâ müzakereler i hisse hitabetmemelidir . 

Dünyan ın her devrinde ve her yerinde Atatürk gibi, bir tarihin seyri
ni değiştiren, geri fikirleri y ıkarak büyük inkılâplar yapan şahıslara mu
arız ç ıkması kadar tabiî ne olabilir. Bu inkılâpları bütün bir millet iste
y ip de, Atatürk yalnız kabul ve tatbik etmek mevki inde kalsaydı elbette 
değeri bu kadar büyük olamazdı. Ona karşı duyulan sevgi ve saygının 
büyüklüğü, milletin büyük bir kısmının arzusu hilâfına bu inkılâpları ya
ratması idi. Bugün de birkaç soysuz, ihtiraslarını tatmin için bu menfur 
tecavüzleri yapıyorsa, durumu agrandisman etmeye lüzum yoktur. 

Arkadaşlar ; Hükümet in ısrarlı tekzibine rağmen bir zamanlar memle 
kette irtica vardır, Atatürk düşmanlığ ı baş göstermiştir diye, bir sürü 
yaygara yapıldı . Biz de memleket in birçok yerlerini gezip dolaşıyorduk, 
her sınıf insanla temasa gelip görüyorduk ki; bu memleket te ne irtica 
var, ne de Atatürk düşmanl ığ ı var. Görülen hâdiseler memleket te irtica
ın baş kaldırdığı iddialarına mesnet olması için tert iplenmiş şaşkınlıklar
dan başka birşey değildi. Bununla partiyi sarsmak ve milletin gözünden 
düşürmek istiyorlardı. 

Sırası gelmişken şurasını da arzedeyim ki; bu emellerine er işmek için, 

bâzı gafiller kırmızı oy verenleri birer donkişot sanarak pohpoh lamaya 

başladılar. Bâzı akılsız dalkavuklar da kırmızı oy verenleri vurgunculuk

la, Staviskil ikle tavsif ve tehdide kalktılar, yine bâzıları da bu tasarı aley

hinde konuşanlara Atatürk düşmanı damgasını vurmaya yeltendiler. 
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Milletin hakiki iradesiyle bu mukaddes çatı alt ında toplanan bizler ne 

pohpohlara kulak verecek, ne de iftira ve tehditlere pabuç bırakacak 

adamlar değiliz. (Bravo sesleri, alkışlar) Halen her büst ve heykel in baş ına 

bir süngülü nöbetçi diki lmediğine ve son zamanlarda da bu gibi hâdise

lerin vukubulmadığ ına göre durumu nasıl ve ne ile izah edeceğiz? Bu cid

den üzer inde durmaya değer bir noktadır. Bu halin, tasarının hazır lan

mas ından o lduğunu kabule imkân göremiyorum. İktidarla muhalefet in 

yeni bir ruh ve anlayışla hareket etmeler inden mi yoksa daha başka se

beplerden mi ileri geldiği kestiri lemiyor. 

Ant idemokrat ik kanunları ayırıp ç ıkarmak gibi çok müh im işler yap 

tığımız bir sırada yine ant idemokrat ik bir kanun tedvin e tmek çok hazin

dir. Ceza Kanununun 516 ncı maddesiyle 480 ve mütaak ıp maddeler in

deki hükümler kâfi görülmüyorsa bu maddeler hükümler i tevsi ve ceza

larının yalnız âzami hadleri yükselt i lmek suretiyle çare bu lmak m ü m 

kündür . 516 ncı maddede verese tarafından ş ikâyetname ver i lmesine de 

lüzum yoktur, re'sen takibat yapılabilir. 

Bir va tandaşa yazı ile sözle yapı lan hakaret veya bir vatandaş ın re

sim, büst ve heykeline vâki tecavüzle, Atatürk'e yapı lan hakaret ve teca

vüzü bilgi, anlayış ve dirayetlerinden asla şüphe edemeyeceğ imiz Türk 

hâkimler ine bırakmak yer inde olur. Kanunun tâyin ettiği asgari hadle, 

âzami had arasında hâkim serbesttir, hattâ mucip sebep dermeyan ına 

lüzum hissetmeden yalnız takdiren tâbirini kul lanmak suretiyle madde

deki âzami haddi hükmedebi l ir . Yargıtay içtihatları da bunu müeyyitt ir . 

Her türlü iyi vâsıflarla mücehhez bulunan Türk hâkimleri cezaların âza

mi hadlerini hükmetmek suretiyle bu boşluğu do ldurmuş olurlar. 

Muhte rem arkadaşlar; Kâmil Boran arkadaşım, büstlere vâki teca

vüzleri Hükümet in tedbirsizl iğine hamlederek işin içinden sıyrı lacakları-

nı zannediyor . İktidar ne kadar uyanık ve tedbirli o lursa olsun muhale 

fetin de iyi niyetle hareket etmesi lâzımdır. Demokrat Partinin muhale fe

ti zaman ında bu menfur hâdiseler o lmuyor idiyse bu, kendi ler inin ikti

darları zamanındaki hükümetler in tedbirli ve uyanık hareket ler inden zi

yade o zamanki muhalefetin iyi niyetinden ileri gelmiştir. 

Sayın Avni Doğan ın grupları namına söylediği sözleri dinledik ve in

ce zekâsiy le politika yapmaya kalktığını gördük. 

Ata 'nın mânevi varlığı, eserleri, inkılâpları ve Anayasa bahis mevzuu 

o lduğu zaman, bari polit ika yapmayal ım. Memleket in yüksek menfaat ini 

evvelâ parti zaviyesinden görmiyel im. 
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Muhterem arkadaşlar, 

Atatürk 'ü seviyorsak ona sonsuz saygımız varsa -ki şüphemiz yoktur-

onun adını günlük polit ikanın üstünde tutalım. Anayasaya aykırı bir ka

nun çıkararak kötü bir çığır açıp Büyük A t a n ı n aziz ruhunu tazip etmi-

ye l im. 

Maruzat ım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sait Bilgiç. 

SAİT BİLGİÇ (İsparta) - Muhterem arkadaşlar; Adalet Komisyonu ra

porunda şöyle bir mütalâa mevcuttur: (Mütecavizleri harekete get iren 

kuvvetler şahsi bir düşmanl ığ ın tesiri ile hareket etmemektedir ler . Hede f 

inkılâplar - teceddütlerdir. Türk Milletinin hürriyetlerine ve Aziz Türk va

tanına ve onun Kemalist rejim ve inkılâbına kasdo lunmaktadır ) 

Bu müta lâa ilmî o lmaktan daha çok hissidir. Zira şimdiye kadar Ata

türk 'ün heykel lerine ve büstlerine 12 tecavüz vakası tespit edi lmiş ve 

bunlardan ancak ikisinin faili meydana çıkarılmıştır. Bu faillerin de ne 

gibi bir saikle ve maksat la hareket etmiş oldukları hususu meçhu lümüz-

dür. Muharr ik ma lûm değildir. Gaye malûm değildir. İhtimaller üzer ine 

h ü k ü m bina edi lemeyeceği gibi kanun da vaz 'edi lemez. Faili ma lûm hâ

diselerden biri Kırşehir 'deki tecavüz hadisesidir. Gazeteler bu hâdisenin 

büs tün bu lunmakta olduğu mahalde bekçilik yapan bir şahısla arası 

açık olan bir sarhoşun bekçiden intikam alma gayesine matuf o lduğunu 

ifade ettiler. Bu haber yanl ışsa hareket inkılâplara aleyhtar bir zümren in 

tahriki ve teşviki neticesi ise Hükümet bu ciheti açıklamal ı ve deli l lerini 

Yüksek Heyetinize bildirmelidir. Tasarı Meclise getiri l irken mevzuubah is 

hâdise lerden hiç o lmazsa 3 ilâ 5 inin faili meydana çıkarı lmış olmal ı ve 

bunlar ın kasıtları mahkeme kararı ile tebellür etmiş bulunmal ı idi. Bu

gün ise ortada tek fail vardır o da düşmanı olduğu bekç iden int ikam al

mak isteyen sarhoştur. Tasarının komisyondaki müzakere ler inde hazır 

bu lunmuştum. Komisyon Sözcüsü Sayın Hâmit Şevket İnce orada mec

mualardan bahsetmişlerdi . Bu mecmualardan birisi Orkun'dur . Ben Or-

kun Mecmuasın ın bir abonesi ve onunla yakın ilgisi olan bir arkadaşını

z ım. O mecmuay ı çıkaran Adsız hakkında açılan bir dâvanın müdafaas ı 

nı üzerine alan Sayın Hâmit Şevket İnce aradan birkaç gün geçt ikten 

sonra tek parti devri içinde vâki bir işaret üzerine vekâlet vazifesini ter-

ketmişt i . 

Orkun mecmuas ında Atatürk'ü hedef tutan bir yazının çıktığını ben 

şahsan görmedim. Eğer diğer mecmualar la, Necip Fazıl ' ın Büyük Doğu

sunda varsa, bu memlekette yüzlerce mecmua çıkmaktadır , bun lardan 

1437 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

bir tekinden bir çatlak ses çıkıyorsa bu ant idemokrat ik bir kanunun vaz'ı 

için kâfi bir sebep olamaz. Komisyon Sözcüsü huzurunuza çıktığı zaman 

bâzı mecmualardan bahsetmiştir . Binaenaleyh, bu noktaya temas e tmek 

isterim. Bu memlekette yüzlerce gazete ve mecmua çıkar. Hemen tama

mı büyük Atatürk 'ün yüksek şahsiyetini, v icdanı âmmeye te rcüman ola

rak güzel bir dille tebarüz ettiriyorlar. Bu arada bâzı mecmualar da baş

kaca görüş de olursa kıyamet mi kopar? İzanına, idrakine, v icdanına ve 

kemal ine güvendiğimiz büyük Türk Milleti en âdil hakemdir . 

Gelenin keyfi için, geçmişe söğenlerin devrini epeyce arkada bıraktı
ğ ımıza kani im. Fatih'lere, Kanuni l e re , Yavuz' lara, büyük küçük adamla
r ımıza küfredi lmiş fakat biz susmuşuzdur. Bu susuş onların büyük kıy
met ler inden, tarihî şahsiyetlerinden birşey kaybett irmedi. Atatürk 'de 
bunlar kadar, basit şahısların taarruzuna dayanabi lecek kuvvette büyük 
bir tarihî şahsiyettir. 

Bu tasarı kanuniyet iktisap ettiği takdirde huzurun değil huzursuz
luğun âmili olacaktır. 

Bâzı masum insanların yeni yeni tertiplere isnatlara mâruz kalacak
larını kabul isabetli olur. 

Millet Demokrat Parti İktidarından cezai müeyyideler get iren kanun

lar değil huzur ve iktisadi refah getirecek teşebbüsler ve kanunlar bekle

mektedir ; (Bravo sesleri). 

Adalet Komisyonu raporunda (Kanun fâni bir şahsiyeti tarihî tenkit 
hududu haricine çıkarmayı istihdaf etmemekte, tarafsız tetkiklere ve hü
kümlere sed çekmemektedir ) denilmektedir. 

Tarihçi tarihe mal o lmuş bir şahsiyetin beşeri zaafları, iptilâları üze
rinde de durabil ir. 

Büyük Mustafa Kemal melek değildi, o da insandı, belki onun da bâ

zı beşeri zaafları vardı. Tarihçi böyle bir nokta üzerinde duracak o lursa 

bu tasarıda tâyin edilen cezadan kendisini kurtarabi lecek midir? Y ine 

komisyon raporunda büste tecavüz, Kemalist rej imine tecavüzdür, deni

yor. Komisyonun Kemalist rejim tâbirinden neyi anladığı da c idden so

ru lmaya değer. (Türkiye Devletinin şekli bir Cumhuriyett i r ) . Biz onu bili

yoruz. Bu cumhuriyet in de tek parti, tek şef ve ısmar lama Mecl is devri

nin zihniyeti ile de kabili telif olmadığı kanaatindeyiz. Rejimlerin şahısla

ra izafesi faşistlere yaraşır. 

Tasarı kanun halini aldığı zaman böyle bir cümle sarfedecek o lursam 
cezadan kendimi kurtarabilecek miyim?.. Komisyon sözcüsü bunu da 
izah etmelidir. 
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Hulâsa arkadaşlar, tasarının naçiz görüşüme göre müdafaas ı hiçbir 

suretle kabil değildir. Ne kalem sahibinin ne de tarihçinin dilini bağ lama

ya hakkımız yoktur. 

Arkadaşlar , bâzı arkadaşlar ım temas ettiler, ben de huzurunuzda bir 

noktaya temas etmek ist iyorum. Halk Partisinin tek parti olarak iktidar

da bu lunmuş olduğu bir devrede onların Ulus Gazetesinde baş yazıy ı ya

zan bir adamlar ı vardı, Falih Rıfkı. Bu yazar Mecliste müh im mesele ler 

müzakere edi lmekte olduğu bir sırada Ulus Gazetesinde yazdığı yazı lar la 

şefin emrini empoze ederdi. O devri çoktan geçmiş bulunuyoruz . Eğer 

Mümtaz Faik Fenik'te o yolu tekrarlamak istiyorsa çok aldanırlar. (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN - Söz Rifat Taşkın (Kastamonu) nundur. 

HÂMİT ŞEVKET İNCE (Ankara) - Şahsım mevzuubahis oldu. Söz isti

yo rum. 

BAŞKAN - Müsaade edin efendim. Söz sırası Rifat Bey'indir. 

RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) - Aziz arkadaşlar; Atatürk aleyhine işle

nen suçlar hakkındaki kanun tasarısı üzerine ben de kısaca kendi görü

şüme göre bâzı mâruzâtta bulunacağım. 

Arkadaşlar , devletler millî bünyeye tevcih edilen suikast lardan ziya
de; siyasi teşekkül ve taazzuvları ağır ceza müeyyideler iyle h imaye etmiş
lerdir. Meselâ bizim Ceza Kanunumuzu ele alal ım; Devlet in şahsiyet ine 
ve idaresi aleyhine işlenen fiil ve hareketler hakkında baplar, fasıllar açıl
mış ve ağır cezalar konulmuş olmasına rağmen mil let imizin biyolojik 
mevcudiyet ine , kültürel hayatiyetine ve içtimai, fikrî sahalardaki yükse l 
me hareketler ine karşı olan tecavüz ve taarruzlar hakkında daha az ve 
daha hafif hükümler konmuştur. Bu hal sade bize mahsus bir noksan 
değildir. Hemen hemen her devletin ceza kanunları da aynı vaziyettedir. 

Bunun sebebini şöyle izah edebiliriz : Yüksek tehlike ve ağır h iyanet 

suretiyle tavsif edebileceğimiz hareketler yakın zamanlara kadar fiiliyat

ta hep devletin siyasi, idarî, askerî teşekkül ve taazzuvuna karşı tevcih 

edi lmiş ve millî bünyeye karşı suikastlara nadiren tesadüf edilmiştir. Bi

naenaleyh içtimai tehlike hep devlet mefhumu üzerinde düşünülmüştür . 

Fakat bugün cephe genişlemiş, daha mühlik yollar bu lunmuştur . Soğuk 

harb ve propaganda metotlariyle milletleri esasından ve özünden çürüt

mek, tahrip etmek usulleri icadedilmiştir. İrtica ve taassup propaganda-

lariyle mânev i inkişaf hamlelerini önlemek, fertler aras ında tefrikalar, 

zümreler yaratmak, sahte ve yalan telkinlerle millî mukavemet i k ı rmak 

velhâsı l şevki vicdanisiyle birbirine sokulan bir vahdet arzeden insan 
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topluluklarını içinden zehirleyerek cehalet karanlıkları içinde bırakarak 
tahrip etmek, birbirine hasım zümreler yaratarak kendi kendiler ini mahv 
ve perişan etmek metotları en kesif şekilde faaliyet hal indedir. 

Bir milletin bünyesinde hukuki, siyasi, kültürel hayatiyet in temelle

rini, siyasi taazzuv şekil lerinden tamamen müstaki l olarak, onu vücude 

getiren halk topluluğu teşkil eder. Devlete nazaran halk topluluğu daha 

kıdemlidir, daha öncedir. Devletin bütün kuvvet membalar ı halk toplu

luğudur. Bugünkü dünya şartları halk topluluğunu, halk vahdet ini , bu 

vasfı it ibariyle hukuki bak ımdan ciddî surette h imaye altına a lmak zaru

retini ortaya çıkarmıştır. Devletten ziyade millî bünyeye karşı yap ı lmak

ta olan çeşitli suikastların ne büyük bir içtimai tehlike yaratt ığını gören 

ceza hukuku bu mevzuu ehemmiyet le ele almış ve her devlet bu bahis 

üzer inde ciddî etütlere ve yeni hükümler tesisine başlamıştır . 

Aziz arkadaşlar ım, Atatürk mefhumu vesile ve vasıta ittihaz o lunarak 
son zamanlarda yazı lan yazılar ve yapı lan çirkin hareketler, ö lmüş bir 
adama karşı değil, hep millî bünyeye tevcih o lmuş bir cinayettir. Bu suç
ların gizlice, sinsi bir tarzda ve sistematik bir şekilde yapı lmalar ı tarzın
dan ve yapı ldığı zamanın tarzı int ihabından ve millî bünyemiz üzer inde 
bıraktığı tesir ve neticelerden çok açık ve katî surette anladık ki, bu ha
reketlerin mânev i unsurunu teşkil eden kasıt mil letimizi hurafeler içinde 
karanl ıkta bırakmak, terakki ve inkişaf hamlelerini durdurmak, fertler 
aras ında tefrikalar, husumetler yaratarak inkılâpları y ıkt ırmak gibi en 
şenî ve en mühl ik suiniyetlerdir. 

Arkadaşlar , tasvibinize sunulan kanun tasarısı millî bünyemiz i bu ci
nayet lerden korumak için Hükümet imiz tarafından zaman ında atı lmış 
isabetli ve basiretli bir adımdır. Kanunun metninde Atatürk 'ün mânev i 
varl ığını ve onu temsil eden her şeyi zikir ve tasrih etmek de zaruridir. 
Çünkü son günlerde millî bünyeye karşı baş gösteren hareket lerde Ata
türk'ün ismi ve büst ve sembolleri bir vasıta olarak kul lanı lmış ve bu va
sıta ile bütün inkılâp ve yükse lme hamleleri kundak lanmak maksad ı ta-
kibedi lmiş ve bu tarzda hareketle Ceza Kanununun pençes ine düşme
mek için hukuki cihetten dikkat ve itina ile bir açık kapı a ranmış ve bu
lunmuştur . 

Bil iyoruz ki, son inkılâplarımızın her biri Türk Ceza Kanununda az 

çok cezai müeyyideler le teker teker himaye altına alınmıştır. Nitekim 

doğrudan doğruya bu inkılâplara tevcih edilen tecavüz ve taarruzlar do

layısıyla mahkemeler imizde birçok dâvalar görülmektedir . Fakat bu inkı

lâpları bir kül halinde nefsinde ve sembol ler inde cem ve temsil eden ve 

memleket imize karşı bütün cihanın sevgi ve hürmetler ini ce lbeden Ata-
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türk me fhumu vasıta ittihaz olunarak inkılâplara karşı bu perde alt ında 
yapı lacak taarruz ve tecavüzler Ceza Kanunumuzun çerçevesi dış ında 
ka lmakta ve kanunda yazılı o lmadıkça hiçbir k imseye ceza ver i lemeyece
ği de şüphesiz bulunmaktadır . Bu suikastlarla v icdanlarını ve ellerini 
kir letmiş olan insanlar kanunun bu boş luğundan istifade ve bütün inkı
lâplara kül hal inde hücum yolunu bulmuşlar ve millî bünyeye karşı o lan 
asıl maksat lar ını temin için Atatürk mefhumunu vasıta ve bir siper ola
rak kullanmışlardır . 

Binaenaleyh, Atatürk 'ün ismi ve sembolleri bu kanunla tesisi zaruri 
görülen suçun kanuni unsurunu teşkil etmek zaruret indedir . Bu kel ime
ler kanunun metninde yazı lmadıkça önüne geçi lmek istenilen suçun un
surlarını tespit ve tavsife imkân yoktur. 

Keza, bu hareketleri, tasarı gerekçesinde gösteri len hukuki sebepler
le poziti f şekilde kanunun metninde tespitinde de lüzum yoktur. Tahkir 
ve tezyif şeklindeki tezahürler kâfidir, bu tezahürlerde güdülen kasıt 
mündemiçt i r . 

Milletler inkılâbı tarihinde bir vakıa ve bir hâr ika teşkil eden Atatürk 
me fhumunu kişi olarak tarif e tmeye ve kişiye hâs olan hukuki münase 
bet lerden bahsetmeye de bu kanunun ne ruhu ne de maksadı müsai t ol
madığ ı gibi, Atatürk üzerinde ilmî araştırmalar ve ilmî şeki ldeki tenkid-
lerde tahkir, tezyif ve tahrip suretiyle yapı lamayacağından, kanunun ta
m a m e n maksad ı dışında kalmaktadır. Bu kanun bugünkü dünya şartla
rı karşıs ında gerek içeriden, gerek dışarıdan gelecek içtimai tehlikeyi ön
lemek için âcil bir ihtiyacatın, bir zaruretin ifadesidir. Zarar ve zaruret in 
izalesi hukuki bir vecibedir. Millî menfaatlerimiz namına bu kanunun 
kabulü kanaat imce zaruridir. Fakat kanunun metni ve içindeki terimler 
üzer inde bi lâhare kanunun maddeler i müzakere edil irken, ayrıca görü
şülür ve o metinlerde mahzurlar görüldüğü takdirde değiştiri lebil ir. Bi
naenaleyh prensip itibariyle kanun tasarısının kül lünün kabulünü ben
deniz de heyeti muhteremenizden bilhassa rica ederim. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) - Efendim, Sait Bey arkadaşımız söz

leri aras ında Nihal Atsız' ın vekâletini alıp iki gün sonra istifa et t iğ imden 

bahsett i ler ve fazla tafsilât vermediler ve bu beyaniyle ben im şerefimi göl

ge alt ında bıraktılar. Bu meseleyi izah edeyim : Nihal Atsız ' la, Bulgar is

tan hududunda öldürülen Sabahaddin Ali aras ında bir hakaret dâvası 

vardı. Bana dediler ki : Milliyetçi, ateşin bir genç olan bu adamın dâva

sını senin gibi milliyetçilik yo lunda tanınmış bir avukata vermek istiyo

ruz, bunu al. Ben de : Memnuniyet le , dedim ve vekâletini deruhde ett im. 

İlk celseye girdim. Karşımızdaki komünistti , dikine komünistt i , cesurdu, 
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vekil bile tutmaktan müstağni kalacak kadar idealist bir adamdı . Haki

katen şayanı nazar bir adamdı . Ertesi gün bir komşum : Sen kimin mü

dafaasını yapıyorsun biliyor musun? dedi. Bi l iyorum, Nihal Atsız ' ın, de

dim. Bana : Şunun saçına bak, rengine bak, şu eserini okuduktan son

ra göreceksinki bu adam müdafaa edilemez, çünkü bu adam ırkçıdır, ta

m a m e n Hit ler izme tâbi bir adamdır, dedi. Ben de o halde ver şu kitabı, 

bu gece okuyay ım dedim ve aldım, okudum. Kitabın adı : (Sarhoşlar ge

cesi) Atatürk orada, o kitabda manen, maddeten öldürülüyor; okuyanlar 

bilirler. Atatürk bütün hüviyetiyle tehzil ediliyor, tahkir ediliyor. (Sarhoş

lar gecesi ) kitabını okuduktan sonra ben, bu adamın vekâlet ini a l amam 

dedim, ertesi gün usulen bir mektupla kendisine bi ldirdim, ve : Ben im 

dudaklar ım sizi müdafaa edemez dedim, vekâletini terkett im. Mill iyetçi 

diye vekâlet ini aldığım fakat Hitler'in peşinde, Hitlerizimci o lduğunu ya

ni ırkçı o lduğunu anlayınca kendisini bıraktım. 

SAİT BİLGİÇ (İsparta) - Hitlerin peşinde değildi. 

HAMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) - Müsaade buyurun, arkadaş ımın 
bu sözü bana bir şey hatırlattı. Biz encümende 141 ve müteak ip o meş
hur ve muazzam maddeleri müzakere ederken dediler ki; ırkçıları bun
dan ayırın, bunlar milliyetçi demektir, komünist değildir. Biz bu teklifini 
müttef ikan reddettik. Çünkü arkadaşlar biz, ırkçılığın, bu ideoloj inin ne 
o lduğunu bilenlerdeniz. Onun memlekete getirdiği ve getireceği zararları 
bi lenlerdeniz. Şimdi anl ıyorum ki Nihal Adsız arkadaşıdır. . O n u n için 
müdafaa ediyor. 

B A Ş K A N - Selim Ragıp Emeç. 

SAİT BİLGİÇ (İsparta) - İsmim geçti, cevap vereceğim. 

B A Ş K A N - Siz konuştunuz. 

SAİT BİLGİÇ (İsparta) - Evet konuştum. Fakat Hâmit Şevket Bey is
mimi karıştırdı, ırkçı dedi, cevap vereceğim. (Söylesin sesleri) 

B A Ş K A N - Buyurun. 

SAİT BİLGİÇ (İsparta) - Arkadaşlar; Ceza Kanununun tadili tasarısı 

komisyonda müzakere edil irken, Hâmit Şevket Beyin dediği şekilde ırk

çıların bundan istisna edi lmesini istedim ve esbabı mucibe olarak şunu 

söyledim : (Bu memlekette hareket halini almış bir ırkçılık cereyanı yok

tur, bu memlekette bilâkis bâzı kimselerde ekall iyet şuuru vardır, öldü

rülmesi lâz ımgelen şuur bu şuurdur. Yoksa hareket halini a lmış bir ırk

çılık yoktur dedim. Hâmit Şevket Bey bundan istidlal ediyor ve hükme 

varıyor, diyor ki : Ben ırkçıymışım. Eğer Hâmit Şevket İnce'nin anladığı 

ırkçılık bu ise evet ırkçıyım ve bununla iftihar ediyorum. 
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B A Ş K A N - Selim Ragıp Emeç! 

SEL İM RAGIP EMEÇ (Bursa) - Aziz arkadaşlar ım, Adale t Komisyo

nunda hararetl i münakaşa lara mevzu teşkil ettikten sonra geçen C u m a 

günkü celsede yüksek heyetinizce muhtel i f cepheden tetkik edi lmiş olan 

"Atatürk aleyhine işlenen suçlara ait kanun tasarısı" hakk ında bir çok 

kıymetl i hatiplerden sonra söz almak ve konuşmak bir cesarettir. Bunu 

müdr ik im. Fakat mevzuun büyük ehemmiyet i ; bir milletvekil i sıfatiyle bu 

husustaki kanaatler imi benim de yüksek heyetinize a rze tmeme beni 

mecbur etmektedir. Huzurunuza bu maksat la ve müsamahan ı za sığına

rak ç ıkmış bulunuyorum. Beni de, diğer arkadaşlar ım gibi, tahammül le 

dinlemeniz i ist irham ederim. 

"Atatürk aleyhine işlenen suçlara ait kanun tasarıs ının" hangi şartlar 

alt ında huzurunuza getirildiğini bir an için hatır lamak, böyle bir kanuna 

lüzum olup olmadığının cevabını da beraberinde taşır o lduğu kanaat in

dey im. 

14 Mayıs tarihinden evvelki hâdiselere bakıldığı zaman, memleke t 

bünyes in i esaslı surette alâkadar eden prensip dâvalarının sadece ni

zamlı bir hürriyet rejiminin hasreti etrafında mihrâklandığ ı görülür. Bu 

dâva halledil ip de netice istihsal o lunduktan sonradır ki, ortaya, Türk in

kılâbını müteessir eden bir takım hareketler ç ıkmaya başlamıştır . 

Bir müddet ten beri yüksek heyetinizi meşgul eden kanun tasarısı, be
nim görüşüme göre, işte bu gibi hareketlerin bir aksülamel i olarak huzu
runuza sevkedilmiştir. Her aksiyonun bir reaksiyon doğurması gibi, bu 
tasarı da, vukuuna işaret ettiğim hâdiselerin tabiî ve mantıki tepkisi ve 
mev lûdu olmuştur : Mamaf ih bu münasebet le deniyor ki; bu tasarı anti
demokrat ik bir hükmün ifadesidir. Yine deniyor ki, böyle bir kanun isdar 
e tmek Anayasa hükümler ine ve bi lhassa onun 69 uncu maddes in in 
muhtevas ına aykırıdır ve nihayet iddia o lunmaktadır ki, şahsa mahsus 
kanun dünyanın hiçbir tarafında görülmüş şeylerden değildir. 

Aziz arkadaşlar ım; bir kanunun ant idemokrat ik olup o lmaması , 

onun, bir kitle veya zümreye taaddi eder bir mahiyet taşımasiyle mukay

yet o lmak icabeder. 

Halbuki, bugün, bizi meşgul eden mevzu; bu millet ve memleke te in

kârı hiçbir k imsenin akl ından geçmeyen büyük ve ihyakâr hizmetler ifa 

etmiş olan bir sembol adamın hâtırasını; günlük polit ika hâdiseler inin 

yaratt ığı çeşitli keşmekeşlerden uzak tutmak ve bu yüzden mütemad i su

rette husule gelen cemiyet huzursuzluğuna artık bir son vermek gayesi

ne matuftur. 
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Yaşayan bir adama imtiyaz temin etmeyen; rihlet etmiş bir k imsenin 

yakın lar ına da hiçbir fayda sağlamayan ve sadece, bir taraftan umumi 

sükûtu devam ettirirken milletçe sevilen ve hizmetleri şükranla anı lan fe

na bu lmuş bir dehaya da mânevi huzur vermekten başka bir maksad ı ol

mayan bir kanun, nasıl olur da antidemokrat ik addolunabi l i r? Bu cihet 

b i lhassa anlaşı lması ve anlatı lması güç bir meseledir. 

Demokrat ik esaslara münafi bulunuşunu mant ıkan ispat e tmek 

m ü m k ü n o lmayan böyle bir kanunun Anayasa hükümler ine ve b i lhassa 

onun 69 uncu maddesi muhtevas ına da aykırılığını de l i l lendirmenin 

müstahye l o lduğuna da işaret etmek yerindedir. Zira, Anayasan ın 69 un

cu maddes i Türk vatandaşları arasında eşitl ikten bahseder . Ben ve be

n im gibi düşünenlerce Atatürk 'ün hâtırasını diğer vatandaşlar için imti

yazl ı bir mevkie yüksel tmek daiyesi bahismevzuu değildir. Fakat millî 

hudutlar ı , bir avuç içinin dar sathını tanzir edecek kadar mahdut bir sa

haya indir i lmek istenmiş olan bu memlekete tabiî ve coğrafi sınırlarını te

min etmekle kalmayarak, her çıktığı yere bir daha dönmezl iğ i prensibi ile 

mütemad iyen geri itilmiş olan şerefli ay yıldızlı bayrağı çekildiği yer lerden 

bir k ısmına tekrar ve milletlerarası mezmum bir kaide istisnası olarak, 

ulaşt ıran ve haysiyeti paymal edilmiş bir millete eski yüce şerefini iade 

ettiren ve asker olarak benzeri nadir, mütefekkir olarak kıymet i gerçek, 

idareci ve rehber olarak misli kolay göster i lemeyen bir adamın kadrini 

sadece tebcil ve takdirden ibarettir. 

Bu münasebet le bir Fatih veya Sinan için böyle bir h ü k m ü n derpiş 
o lunmayarak bu imtiyazın münhas ı ran Atatürk için tanınmak istenmesi 
iddiası ise tamamen gayrivârittir. Çünkü İstanbul Fatih'i için fetih sıra
sında, askerlerini ne şu ist ikamet yerine bu ist ikametten sevketmekle fu-
zulen bir şu kadar insan hayatını heder etmiş o lmak iddiası ileri sürül
mektedir , ne de dâhi teknisyenin şu veya bu eserdeki sanat noksanı id
diası, kütleler arasında bugün her hangi bir fikir kaynaşmas ına sebep ol
maktad ı r? 

Buna mukabi l en iptidai ihtiyacından, en yüksek kemalât ına kadar 

Türk Mil letinin, ihyaen tesis eden varlığı üzerinde ayrı ayrı emeğ i geçen 

Atatürk 'ün yaptıkları kadar yapmadıklar ı da bugün bu millet içinde bir 

tefrika mevzuu olarak türlü yönden çekiştiril ip durmaktadır . Maksat bu 

haksız nizaa bir nihayet vermekten ibaret o lduğu için onu sevmek iddi

as ında bulunanlar ın kıskanç muhabbet ler iy le ondan esirgedikleri huzur, 

heyecan, onun bu huzura kavuşmasına engel olan bâzı hukukçu arka

daşlar ın hiçbir ihtiyacı nazara a lmayarak sadece metinlerin kuru ve ruh

suz müeddas ına sadık kalmak iddialarına kurban edi lmemel idir . Anlay ış 
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ve zaruretleri takdir adaletin üssülesasmı teşkil eder. Atatürk aleyhine 
işlenen suçlara mütedair olarak huzurunuza arzo lunun kanun tasarısı 
kanaat imce böyle bir takdir ve anlayışın ifadesidir. 

Ayni anlayışa varmak, hükümet le bir leşmek bizden bir başkası de
mek o lmayan icra organımıza zaruretleri takdir e tmek bak ımından vazi
fe kolaylığı sağlayacaktır. Bu imkânın kendisinden es i rgenmemes i isa
betli ve tabiî olmaz mı? 

Aziz arkadaşlar ım; 

Bu münasebet le işaret etmek gerektir ki, bir cemiyet in tarihi tekâmül 
seyri içinde, onu, anonim bir hüviyet gibi mütalâa etmeye imkân yoktur. 

Biz istesek de, istemesek de bu milletin Osman' lar ı , Fatih'leri, Se-
lim'leri, Yavuz' ları, Kanuni Süleyman'ları gibi Atatürk' leri , Sinan'ları , Ga
zi Osman Paşaları ve Namık Kemal' leri bulunacak ve bunlar ın, fıtri olan 
kabil iyetleri minnetlerimizi davet edecek hizmetlerle bizleri her zaman 
yüz yüze getirecektir. 

Nasılki asırlar boyunca banisinin ismini taşımak gururunu tatmış 
olan Osmanl ı Devletine bundan hiçbir şerefsizlik duygusu ge lmemişse 
Türk Milletinin yardımına ona talihinin en makus anında bir hızır gibi 
yet işen mümtaz evlâdı Atatürk 'ün hatırasına ve hizmetler ine karşı mâne
vi bir kadirşinasl ık eseri olarak yükselteceği kanun âbidesi de, mil let in, 
bu duygulu hareket inden dolayı, hukuk ve demokrasi c ihanının nazarın
da asla gülünç yapmayacak, küçük düşürmeyecekt ir . 

Sayın arkadaşlar ım; bu dâvada, Atatürk'ü seven, hizmetlerini şük
ranla anmakla beraber ondan; anlaşı lması güç o lmayan mânev i huzura 
kavuşmak gibi tabiî bir hakkı, sulp bir hukuk prensibinin dal landırıcı 
menşuruna tutup ona çetrefil bir mahiyet izafe ederek bu hakkı ondan 
uzak bu lundurmak isteyen muhterem arkadaşlarla beraber Atatürk 'ün 
musaffa bir tesisi o lmakla övünen ve bir parti olarak yalnız kendisini ona 
nispete lâyik bulan C. H. P. sinin zihniyetini bu dâvada da an lamak güç
tür. Daha doğrusu Büyük Ata'yı yıllar boyunca tabiî is t i rahatgâhından 
ma h ru m bırakmış olan bu zihniyetin, hiç o lmazsa bugün bu vesile ile 
geçmişteki günahının kefaretini ödemesi beklenirken, o vazifeyi yer ine 
get i rmekten de çekinmesi, insan mantığının politika zav iyes inden düşe
bileceği galatın azameti hakkında hayıflandırıcı bir ölçü vermiş oluyor ki, 
ne derece hüzün yaratsa kâfi sayı lamaz. 

Sayın arkadaşlar ım; bu Kanun tasarısının bundan evvelki müzakere 

safhasında muhterem hatiplerden biri, Atatürk hakkında yaz ı lan bâzı 

hak tanır makale ve bentlere karşı mürail ik damgasını yap ış t ı rmakta te

reddüt göstermedi . 
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Sayın arkadaşlar ım; Mürail ik; hayatta olan kudretl i insanlara o in
sanlardan muhtemelen gelebilecek en'am ve ihsanlara intizaren (Tâbiri 
mazur görünüz ) bir kuyruk sal lama hareketi olarak vasıf landırılabil ir. 

Fena bu lmuş Atatürk'ten bundan böyle hiçbir k imsenin bekleyebi le
ceği bir habbe yoktur. Binaenaleyh bu teşhis bence insafsız ve yersizdir. 

Hayatta iken ondan madde olarak çok şeyler almış olanların karşısın
da direnerek ondan bir zerre a lmamış olan ben ve benim gibilerin, bura
da ve bilvesile bu hakikati bel ir tmem; bir takım müdafaasız ve samimî 
ka lem sahiplerinin hakkına saygı göstermek bakımından da bir vazife idi. 
Bu i fadem ile o vazifemi yer ine getirmiş o luyorum ve Atatürk 'ün şahsını 
ve inkı lâpkâr eserlerini şenaatlerden masun tutmanın başl ıca imkânını 
temin edecek olan önümüzdeki hukuk âbidesinin, her türlü dar mülâha
za lardan sıyrılarak, sadece kasdettiği hedefe u laşmak bak ımından kabu
lünü, siz lerden biri olarak arz ve istirham ediyorum. (Alkışlar) Ve aşikâr 
olan takririnize iltica ediyorum. 

B A Ş K A N - Üzerinde konuşacak Lûtfi Tokoğlu (Kocael i ) . 

LÛTFİ T O K O Ğ L U (Kocaeli ) - Biz kanun tasarısının üzer inde konuşa
cağız. 

İki celseden beri müzakere edi lmekte olan mevzu bir kanun tedvin et
mekten ibarettir. O sebepten dolayıdır ki, önce kanun tedvini için lüzum
lu olan şartların nelerden ibaret o lduğunu kısaca arzetmek isteriz. 

Buyuruldu ki ve daima da buyurulur ki, kanun içtimai zaruret lere bir 
cevap o lmak üzere tedvin edilir. O halde içtimai zaruretlerin mevcudiye
ti nasıl takdir edilir. Şüphesiz içtimai zaruretlerin bir kanun tedvinini ic
bar ettiği hususunu takdir, muhakkak surette içtimai hâdiseler le yakın
dan yak ına temas eden uzuvların daha ziyade salâhiyeti içinde bulunan, 
fakat kanunu tedvin etmek için lâzım olan bir de usul köprüsü vardır. O 
halde bu usul köprüsü neden ibarettir? Bu usul köprüsünün baş ında İç
tüzük hükümler ine göre önce komisyonlar çal ışması, ikinci olarak Ana
yasaya uygunluğu veya aykırılığı mevzuu bahis edilir. 

Karş ımızda bir mesele vardır. Kanunu ileriye sürenler bir tez ortaya 
atmış bulunuyorlar , kanunun aleyhinde konuşan arkadaşlar ın da bu te
ze karşı bir antitezleri mevcut bulunmaktadır . Tezle antitezi burada kar
şı laşt ırmak mecburiyet indeyiz. Tasarıyı ileri atan Hükümet mevzuu ka
nun tasarısının içtimai bir zaruretten doğduğunu ileri sürmekte ve bu ta
sarının Anayasa hükümler ine mugayir bulunmadığ ını , bu sebepten en 
büyük Türk 'ün hakkını korumak için bu kanunun kabul edi lmesi iktiza 
edeceğini müdafaa etmektedir. En büyük Türk'e karşı Türk Mil letinin 
hürmet i baki kalmıştır, baki kalacaktır. 
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Ant i tezdeki mütalâaya göre ise : Bu Kanun Anayasa hükümler ine 

mugayirdir deni lmektedir . O halde mesele Anayasa meselesi olarak tet

kik edi lmek lâzımdır. Böylece bu kanunda iki meseleyi birbir inden ayır

mak zorunda kalıyoruz. 

Demek oluyor ki bu kanun hakkında reylerimizi ku l lanmadan önce 

usulü meselenin halledilmesi gerekmekte, Anayasa Komisyonundan alı

nacak neticeye göre eğer bu kanuna Anayasa mugayir değilse şüphesiz 

ki içt imai hayatla dahi yakîn alâkası olan Hükümet in buradaki görüşü

nü desteklemek gerektir. (Gürültüler) 

Müsaade buyurun. Arzedeyim. Bu kanun prensip itibariyle yalnız 

Adalet Komisyonundan geçmiştir. Komisyonda ve halen huzurunuzda 

münakaşa edilen antitez de, bu kanun tesisinin Anayasaya aykırı o ldu

ğu fikri sarih bir surette reddedilememiştir . Çünki bu husustaki fikri, bir 

rapor hal inde ancak Anayasa Komisyonu hal ledebi lmek ikt idarmdadır . 

Kanaat imce bu komisyonun fikri a l ınmadıkça B. M. M. sinin bu husus

ta karar vermesi doğru olmaz. Nitekim iki celsedir konuşma yapan muh

terem arkadaşlarımızın çoğu, konuşmalar ında kendilerinin hukukçu ol

madığ ın ı ileri sürmekle bizim bu fikrimizi, daha önceden teyit e tmiş bu

lunmaktadır lar . 

Şu kısa arzımla heyeti muhteremenize bir ihtisas davasıy la karşı kar

şıya bu lunduğunuzu beyan etmek isterim. Bu gibi ahvalde ise İçtüzüğü

müzün hükmü, tasarının Anayasaya uygun olup o lmadığ ının hall ini 

Anayasa Komisyonunun salâhiyetine terketmiş bulunmaktadır . Bu se

beple müsaade buyurulursa daha evvelden veri lmiş olan, müzakeren in 

kifayetine dair, takrirler vardır, bunlar oya konsun, kabul edi ldikten son

ra y ine tasarının Anayasa Komisyonuna iadesi hakkında daha önce ve

ri lmiş olan takrirler oya konsun ve meselenin birinci safhası böylece hal

ledi lmek suretiyle, mevzuu kısımlara ayırmak suretiyle daha kolay ve 

esaslı bir suretle tetkiki imkânını sağlamış oluruz. 

Ü M R A N NAZİF Y İĞİTER (Konya) - Muhterem arkadaşlar, bendeniz de 

Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkında Yüksek Mecl ise gelen kanun 

tasarısının üzerinde konuşmak istiyorum. Bugüne kadar devam eden 

konuşmalar arasında bizim neslimize manzumeler le , şarkılarla Atatürk 

ve Atatürk 'ün inkılâbını aşı lamaya savaşanlar müstesna, hemen herkes 

söz a lmış ve yalnız o nesil insanları derin ve manidar bir sükûtla bu sah

neyi seyredegelmiş bulunmaktadır . 

Arkadaşlar ım, tasarının elbette ki, bir z ihniyete karşı ve bir iht iyaca 

ist inaden Hükümet tarafından isdar edilmiş o lduğunu, hazır lanıp arze-
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di lmiş o lduğunu kabul etmek, mantıkî mülâhazalar ın icabıdır. Fakat bu 
tasarıya muhal i f olarak ileri sürülen tezleri tetkik edecek olursak bir an
da bunlar hakkında Meclisin bi lhassa bugünkü şimşekli havası içerisin
de aksine veya lehine bir karara varacak vaziyette değiliz. Buyuruyor lar 
ki bu tasarı Anayasanın 69 uncu maddesine mugayirdir. Birçok hatip ar
kadaşlar ımız ın buyurduklar ı gibi bizim Anayasamız ın 69 uncu maddes i 
Türkler i kanun nazarında müsavi bulduğu ve her türlü zümre , fert ve ai
le imtiyazlarının mülga o lduğunu ifade eder. En basit hukuku esasiye ki
tabına müracaat edildiği takdirde bu hükmün elbette ki senelerce hü
kümran o lmuş derebeylik hukukuna bir nihayet a rzusundan doğduğu
nu anlarız. Anayasa tedvin o lunurken burada hizmet gö rmüş mil letvekil
leri, bir gün ö lmüş, ebediyete intikal etmiş bir k imsenin imtiyazlı bir şah
sın hal ine kalbine mâni olmak için hüküm vaz'ını elbette ki düşünme
mişlerdir. 

69 uncu maddenin sarih ifadesindeki fert tâbirini iki türlü anlama

dan başka çare yoktur. Bunun bir tanesi şahıs, diğeri, lûgavî mânasiy le 

ferttir. Şahıs, hepinizin bildiği veçhile, bir takım hak ve vecibelere sahip 

kimsedir . Binaenaleyh ö lmüş bir insanın şahıs me fhumu içerisinde mü

talâasına elbette ki ne kanuni ve ne de mantıki imkân vardır. 

Y ine bu kanunun ısdarına muhal i f olan arkadaşlarımız diyorlar ki biz 
tunç ve heykelleri korumak için kanun mu ısdar edeceğiz? Devlet malı
na karşı ızrar kastiyle suç işleyenleri cezalandırmak için maddeler var
dır. Arkadaşlar ben öyle zannediyorum ki, bu teze karşı da denebi l ir ki, 
bu kanun hiçbir zaman tunç, alçı heykelleri, resimleri h imaye etmek 
maksadiy le buraya getirilmiş değildir. Bu elbette ki daha başka kutsi ve 
mânev i mânada olmalıdır. Heykeli tahrip eden bir k imse acaba âmmeye 
mahsus , u m u m a mahsus bir parkta bir çiçeği koparan bir insan gibi mi 
hareket etmektedir? Elbette ki kastı sadece bir heykel i tahrip değil, b in-
bir inkı lâbımızın sembolü olarak yaşayan heykel vasıtasiyle bizzat eşsiz 
inkı lâplara karşı tecavüzdür. Binaenaleyh 516 ncı madde ile iktifa e tmek 
demek, bir sirkat suçu ile eve giren, hırsızın mesken masuniyet in i ihlâl
den dolayı tecziye ettiğimiz halde sirkatten dolayı serbest b ı rakmak de
mektir . Yani , sadece Atatürk heykelini ızrardan dolayı bir k imseye 516 
ncı madde ile 3 gün veya 3 ay ceza verip de inkılâplara karşı tahkir ve 
tezyife göz yumacak olursak o zaman hakiki kastı cürmiyi tecziye etmiş 
olamayız. 

Y ine buyuruyorlar ki; bu kanun heyeti umumiyes i itibariyle antide

mokratikt ir . Bence, yine denilebilir ki, bu kanun ant idemokrat ik bir hü

viyet ve mahiyette değildir. Yukar ıda arzettiğim mülâhaza lar bunun bir 
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delilidir. Bir noktaya da temas edel im : Bundan bir hafta evvel Yüksek 
Mecl is imizde kan gütme suçlarına dair olan kanun ant idemokrat ik ola
rak mülâhaza edilmiş ve kaldırı lması ileri sürülmüştür. Fakat Yüksek 
Mecl is bu kanun hakkında ileri sürülenleri bugünün icaplarını nazara 
alarak bu teklifi reddetmişti . Demek oluyor ki; kısa bir zaman için dahi 
olsa bâzı zaruretler, bâzı fedakârlıkları mubah kı lmaktadır. En nihayet 
sayın arkadaşlar ım, bu işin bir de sosyal tepki ve neticeleri mevzuuba-
histir. Bu kanun Yüksek Meclise gelmiştir. Çok kötü bir tesadüf eseri 
olarak Zafer Gazetesinin, hakikaten hiçbirimiz tarafından tasvip edi leme
yecek bir neşriyatının yarattığı sinirli hava içerisinde müspet veya menfi 
bir karara var ı lmanın güçlüğünü takdir ediyorum. Fakat fevri bir karar
la bu öneml i mevzu üzerinde kanunun reddi şeklinde bir karar ver i lme
sinin de haricî tesirlerin ve zatî hâdise bakımından doğru o lmayacağı ka
naat indeyim. 

Kanunun hazır lanması ve tertibinde bâzı hatalar vardır. Ceza kreter-
yonları , sebep ve âmiller üzerinde durulması icabeder. Bunlar üzer inde 
söylenecek sözlerimiz vardır. Fakat bendenizin dinlediğim hatiplerin ifa
deler inden anladığım şudur ki, esasta aşağı yukar ı ittifaka yakın bir ek
seriyet vardır. Binaenaleyh, bendeniz bâzı arkadaşlar ıma iltihak ederek, 
prensibini tasvip ettiğim tasarının enine, boyuna gerek Anayasa bakı
mından, gerek antidemokratik olup olmadığı noktasından, iyi bir tetkik
ten geçmesini teminen Anayasa Komisyonuna havalesini ist irham ederek 
sözler ime son ver iyorum. 

BAŞKAN - Aleyhte, Ali Fahri İşeri (Balıkesir). 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) - Muhterem arkadaşlar; böyle bir kanu
na ben lüzum görmüyorum. Çünkü fayda yerine zarar getirecek, birçok 
m a s u m vatandaşları belki z indanlarda çürütecek. Bu Halk Partisi Hükü
metler inin tuttuğu yol ve güttüğü siyasettir. Biz de o yo la doğru mu gidi
yoruz? Bir, iki misal getireyim. 

Biz muhalefette iken, Halk Partisi iktidarda iken Karacabey 'de eşraf

tan Kır ımlızade Cemal Bey İnönü'ye küfür etti diye senelerce hapishane

lerde yattı, y ine Bandırma'nın Edinmek nahiyesinde Hafız Tahir Efendi 

güya Atatürk 'e hakaret etti diye z indanlarda süründü. Mahkûmiye t i var 

diye bu adam bugüne kadar resmen bir vazifeye de al ınamıyor. Y ine Ban-

dırma'da Veysal i İsminde bir mecnun vardır, o da askerliği esnas ında gü

ya Atatürk 'e küfür etmiş diye ceza gördü. Zaten bu zavallı mecnun, mec

zup askerliği esnasında silâhının numarasını bel l iyemeyen ve si lâhının el 

kundağ ına çakı veya bıçakla kertik ve çentik yapmakla silâhını be l leme

ye çal ışan bir adamdır . Bu yüzden de cezalı olarak bir sene fazladan as-
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kerlik yaptırdı lar. Bu adam sağdır. Mezarl ıklarda sabahlara kadar ölü 

bekler. Perişan bir haldedir. 

Bunun gibi yüzlerce belki binlerce vatandaşlar ın hiç sebepsiz yere 
canları yakı lmış, huzurları bozulmuş, hak ve hürriyetlerine tecavüz edil
miştir. Daha dün denecek kadar yakında olan Trakya seyahat inde, Ba
baeski 'de bir vatandaş Sayın Bayar'a üzerine bardak atmak suretiyle te
cavüzde bulunmadı mı? Büyük adamların düşmanı da vardır, dostu da 
vardır. Fakat millete hizmet eden adamların dostları nihayetsiz denecek 
kadar çoktur. Peygamberler bile ellerinde mucizeleri o lduğu halde ne fe
nalıklar gördüler ve ne kadar tecavüzlere uğradılar. Fakat hak ve haki
kat yo lunda adalet ve insanlık yo lunda yürüdükler i için hem isimleri 
hem eserleri dünya durdukça yaşamaktadır . 

Fakat bâzı rejimler de y ıkı lmaya mahkûmdur . Hitler rejimi, Mussol i -

ni rejimi ne oldu? Kendileri yıkı l ırken rejimleri de arkalar ından yıkı lmış

tır. 

Arkadaşlar , delilikle dâhilik birdir, birbirine pek yakındır . Eğer Hitler 

dâvas ında muvaffak olsaydı bugün bir dâhi olacaktı, kaybedince de deli 

idi, akıllı adamın yapacağı iş değildi, deniliyor. Evet delinin yapt ığ ına de

ğil söylediği söze bak derler. Hitler de müttefiklerin kayıtsız, şartsız tek

liflerine karşı, A lmanya yıkıl ırsa bugünkü Rusya'nın karşıs ına k im çıka

cak, bunun hakkından kim gelecek? A lmanya yıkı lacak fakat bütün 

dünyanın huzuru, rahatı da bozulacak demişti . İşte bugün b u n a şahit 

o luyoruz. Vaktiyle İttihat ve Terakki zamanında Talât Paşalar ve Enver 

Paşalar az mı çalıştılar? İstibdadı yıktılar, milleti hürriyete kavuşturdu

lar. Hattâ en büyük hizmet ve eserlerinden birisi de Türk Milletini devlet 

kapıs ına değil serbest meslek sahibi yapmışlardır . Fakat şansları yard ım 

etmemişt ir . Atatürk 'ün hizmeti çoktur. İnkâr edi lemez. Onu Türk Milleti 

kadar düşmanlar ı bile takdir ederler. Hizmetine mukabi l millet en büyük 

mevki i de kendisine vermiştir. Hulâsa bu millet her şeyi onun uğrunda 

feda etmişti . Bu geniş hudutsuz sevgi ve i t imada karşı Atatürk 'ün kusur

ları yok mudur? Bu inkılâbı Atatürk tek başına mı yapmışt ı r? Bu mem

leketi ve bu milleti tek başına mı kurtarmışt ır? Yoksa birçok ordu men

supları , yüksek rütbeli ve küçük rütbeli mesai arkadaşlar ının bundan 

hisseleri, payları yok mudur? Bunların da üstünde Türk Milleti değil mi

dir? Yalnız kendisine maletmek mi lâzımdır? Onun eseri onun hakiki 

heykel i bu milletin kalbinde yaşamalıdır . Yoksa heykele tecavüz, büste 

tecavüz diyerek bunları korumak maksadiy le kanun yapmak hem kendi

mizi gü ldürmek, hem de Atatürk 'ün ruhunu daha z iyade tâzip etmektir . 

Vatandaş lar ın hak ve hürriyetlerine de tecavüz etmektir . Mademk i de-
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mokras i idaresinde yaşıyoruz elbette söz hürriyeti, v icdan, din ve yaz ı 
hürriyeti olacaktır. Bunları tahdit edemeyiz. Bu heykeller o lmasa idi bu
gün böyle bir kanunla da karşı laşmayacaktık. Zaten bunlara tecavüz 
edenler akıllı, şuurlu adamlar değillerdir. Esasen bunlar ı yapanlar da hiç 
düşünmemiş le r midir, bu millete tarih boyunca hizmet edenler, kralları 
ayaklar ına getirenler ve diz çöktürenler, kanunu icadedenler, medeniye
ti ve hakikat i dünyaya öğretenler, ahlâk ve fazilette dünyaya örnek olan
lar, dünyan ın üçte ikisine sahip olanlar, karada gemi yüzdürenler , aşi
retten imparator luk kuranlar, ahlâkta, fazilette, adalette, sehavette ve 
hamiyette eşi bulunmayanlar , hattâ dünyayı hükümdar l ığ ına küçük gö
ren bu hükümdarlar , bu kahramanlar ne için kendi ler ine heykel ler yap
mamış lar ve yapt ırmamışlardır? İsteselerdi nelere kaadir değil lerdi. Dün
yanın her tarafından haraç alırlardı. Millet parasının bir kuruşuna do
kunmadan istediklerini yaparlardı. Fakat bu milleti taşlara, tunçlara, şa
hıslara tapt ırmamak için yapmadı lar . 

Bizim dinimiz tasarruf dinidir, israf dini değildir. 

Arkadaşlar bu sabah kendi kendime bir hesap yapt ım. 63 vi lâyetimiz 

var. 600 küsur kazamız ve aşağı yukarı 1 800 küsur nahiyemiz var. 

Geçen gün yağmurlu bir havada Bursa'dan ge l iyordum. 23 Nisan 
bayramı günü. Âbidede tam 37 tane çilek saydım. (Çelenk sesleri). Yalnız 
heykel ler ve çelenkler için bu 63 vilâyetteki israfı hesap edel im, kâfi, baş
ka bir şey istemez. Tam 37 heykel saydım. (Ne saydın sesleri) Senede 15 
tane resmî gün kabul edilse her vilâyetteki heykel lere on tane çilek kon
sa... (neden, çelenkten mi bahsediyorsun yoksa lıeykelden mi? sesleri). Bir sene
de 15 resmî gün kabul edilse, bir defasında; vilâyetini, kazasını, nahiye
sini hesap ettim; bir resmî günde 10 tane çelenk konsa, beher inin kıy
meti de 10 lira olsa bir senede vasati olarak 1 899 000 lira tutmaktadır 
bunlara harcanan para. (Gülüşmeler, gürültüler). 

BAŞKAN - Efendim, lütfen sadet dahil inde konuşunuz . 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) - Peki efendim. İsterseniz ineyim. (Devam 
sesleri). 

BAŞKAN - Devam ediniz fakat sadet dahil inde konuşunuz . 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) - Arkadaşlar, Mareşa l e az mı hakaret et

tiler...? (Gürültüler). 

Arkadaşlar , bu çelenk masrafını zabta geçsin diye söy lüyorum. Bir 

senede 1 899 000 lira gidiyor vasati olarak. Bu millete hizmet eden bü

yük adamlar hayatlarında mükâfatını ve saltanatını sürmektedir ler . Hal

buki memleket perişan, millet ıstırap içinde, köylülerimiz yolsuz, çamur 
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batak içinde bakımsız, ihmal edilmiş iktisaden çökmüş, yolu yok, hasta
nesi yok, mektebi yok, suyu yok, bunları düşünel im. Bu kanunun aley-
hindey im, reddini talep ederim. 

BAŞKAN - Arif Hikmet Pamukoğ lu. 

ARİF H İKMET PAMUKOĞLU (Giresun) - Muhterem arkadaşlar , bahis 
mevzuu tasarı hakkında ikinci bir defa söz söylemek mecbur iyet inde ol
duğumdan yüksek huzurunuza çıkmış bu lunduğumdan özür di ler im. 
Cevaplandırmak mecburiyet inde bu lunduğumuz bâzı nokta lara temas 
edeceğimiz için atfınızı dilerim. 

Muhterem arkadaşlar; geçen Cuma günü mevzuu bahis tasarı hak

kında naçizane arzetmiş o lduğum mütalâaya cevap olarak öne sürülen 

birkaç noktayı aydınlatmak üzere tekrar yüksek huzurunuza ç ıkmış bu

lunuyorum. 

1. B. M. Meclisine karşı vâki tecavüzler hakkında kanuni hükümler 

mevcut oluyor da neden Atatürk hakkındakiler için mevcut olamıyor-

muş? Aradaki fark ne imiş acaba? 

Muhterem arkadaşlar; B. M. Meclisi hukukan, aynı gaye etraf ında 
toplanıp, aynı gaye için mücadeleye karar vermiş bulunan yirmi milyon 
Türk ' ten mürekkep milleti temsil etmektedir. Atatürk artık, halen maddi 
ve mânev i mevcudiyetleriyle, çoğunlukla umumi iradenin tecell isine bil
fiil iştirak eden 20 milyonluk Türk Milletinin çok aziz muhterem ve fakat 
maalese f maddiyattan mahrum tarihî bir ferdidir. 

Sonra millete vâki tecavüzün Atatürk'e vâki tecavüz addedi lmes ine 
hukukan elbette imkân ve ihtimal veri lemez. Bunun aksi de varit değil
dir. Eğer varit olsaydı millet Atatürk muadelesi tahassül eder ve netice
de millet için de maazal lah ebediyete intikali mevzuu bahis o lurdu. Şüp
he yoktur ki en büyük siyasi ve hukuki şahıs olan Devlet, millet için ka
nun yapı lması hukukan gayet tabiîdir. Fakat bir ferdin mânev i varl ığı 
için asla. 

2. Atatürk 'e karşı sevgi ve saygının maşerî v icdanda yer leşmesin in 

kanuna lüzum hissett irmeyeceği yo lunda görüşe iştirak buyuru lmadı . 

Tekrar tekiden arzedeyim ki bütün dünyaca müsel lem hukuki bir esas 

olarak kanunlar realiteye uymadıkça sadece kâğıt üzer inde ka lmaya 

mahkûmdur lar . Bu konuda konuşan her hatip, milletin Atatürk 'ü sevdi

ğini, saydığını bu kürsüden ifade, kabul ve teyit etti. 

Realite bu olunca, kanuna neden lüzum görülsün. Eğer realite bu de
ğilse, milletin sevgisini birkaç maddel ik kanunla cebren sağ lamak şıkkı 
mı tensip buyuruluyor? Böyle bir tasavvur ekseriyetin arzu ve iradesine 
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istinat eden demokrasi ile, demokrasi zihniyeti ile nasıl bağdaşabi l i r? 
Şahsan bütün varlığımızla, bütün milletin % 99, onda dokuz ekseriyetiy
le Atatürk 'ü sevip saydığına inanıp iman etmekteyim. 

3. Hukukan fertler arasında farklı muamele yapı lacağı hakkındaki 
naçiz görüşümün reddi sadedinde, farklı muamelen in yapı labi leceğine 
misal olarak büyük meclisin saygı duruşu öne sürüldü. 

Muhterem arkadaşlar, Büyük Meclis üyeler inden herhangi bir inin 
ebediyete intikali hasebile aynı saygı duruşunda bu lunulmuyor m u ? Bu 
saygı aynı mahiyette bir kanunun vaz ve tedvinini muhik kılabilir mi? 

4. 69 uncu maddedeki Kişi kelimesinin canlı kimselere muza f o ldu
ğu hakkındaki mütalâaya iştirak edemediğimi misal le izaha çal ış ırken 
serdett iğ im fikrî hakların mehiyet ve şümulleri itibariyle iyice anlaşı lma
mış o lduğunu tahmin ediyorum. 

Mesele şudur : Adalet Komisyonunda iddia edildi ki Kişi; canlı lar için 
kul lanı lan bir kelimedir. Bu itibarla hayatta olanlar için kanun yapı la
maz. Fakat ölenler için yapılır denildi. Yani bu iki makule aras ında hu
kuktan istifade bakımından fark gözetildi. Bendeniz, böyle bir farkın gö-
zet i lemeyeceğini ispat sadedinde telif hakkını misal olarak z ikrett im ve 
bir müell i f in canlı iken yazdığı eser üzerinde haiz bu lunduğu telif hakkı
nın, hayatta olduğu gibi aynen öldükten sonra da muhtel i f memleket ler 
mevzuat ına göre 30 - 50 yıl gibi uzun müddetler içinde mahfuz tutuldu
ğunu ilâve ettim. Bu misal açıkça gösteriyor ki hukuku esasi bakımın
dan canlı ile ölü arasında bir fark gözet i lmemektedir. 

Diğer bir misâl : Gayr imenkulumu Hasan'ın Fatma ile ev lenince do
ğacak ilk çocuğuna hibe edersem, sağ doğmak şartiyle kanunumuzca bir 
mâni mütesavver değildir. Bu misal doğmayanlar için kanuni h ü k m ü n 
mevcut olabileceğini göstermektedir. Meri ceza kanunumuz , 561 inci 
maddesiy le zaten muayyen hükmü koymuştur. Bu misalde kişi : canlı 
içindir, canlılar için kanun vazedil irse farklı muamele olur; ölüler için ise 
farklı muame le olmaz, demek haddi zat ında indî bir müta lâadan zerre 
kadar başka bir şey ifade etmez ve edemez. 

5. Mevzuubahis tasarı kanuniyet kesbederse k ime zararı varmış? . 
Sorusu varit oldu. 

Zarar cemiyetin nizamına, hukuki esasa, içtimai düzene arkadaşlar . 
Hiç şüphe yoktur ki, farklı muamele müsavat ı ihlâl eder. Dolayısıyla üs
tünlüğü yaratır. Bu üstünlük kapısı bir kere aralanınca, realite de bir 
ferdin ihtiraslarına, arzularına ve kaprislerine de ağır basma imkânı ta
n ınmış olur. Böyle bir durumu yeryüzünde arzu eden medenî bir mil lete 
tesadüf etmek imkânı tasavvur bile edilemez. 
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Muhterem arkadaşlar, demokraside, doğru olmayanı , doğru yapan 

biricik âmil, ancak millet iradesidir. Münakaşa götürmez bir hakikatt ir ki 

bir mil letin mümessi l ler i , milletinin yapmak hakkını haiz bu lunmadığ ı 

-çünkü, hiçbir millet kendi aleyhine kanun yapmayı hiçbir z aman iste

mez- şeyleri bizzat yapmak hakkına malik değildirler. 

K imse inkâr edemez ki, Türkler içinde hiçbir fert, diğerine hukuki ba

k ımdan üstünlük tanımak hakkını haiz değildir. Dolayısıyla millet de bu 

hakkı haiz bulunamaz. Binnetice millet böyle bir hakkı bir ferde veya bir 

otoriteye devretmek imkânına malik değildir. Aksini kabul veya farzet-

mek, millî hâkimiyette o lmayan bir iktidarın sadece usulsüz bir devri 

mahiyette kalmayıp ayni zamanda mevcut o lmayan bir iktidarın da ihda

sını t a zammun eder ve şüphesiz realiteye uygun düşmez. 

6. Naçiz müta lâama serd buyurulan itirazlarda, Sultan Sel im' in, Fa

tih'in türbeler ine birşey mi yapıldı, tecavüzde mi bulunuldu suali derme-

yan edildi. Elbette arkadaşlar tecavüzde bulunuldu. Onlar da sed edi lme

diler mi?. Sed keyfiyeti bir tecavüz değil midir?. 

Netice itibariyle bugün medenî dünyada müsavat prensibi hem husu
si ve hem de âmme ve Anayasa hukukundaki hâkim rolünü düne naza
ran biraz daha fazla art ırmakta ve hissettiri lmektedir. Bugün dünyada 
ırk, din, dil, doğuş, servet, unvan ilâhir... Mevzuubahis o lmaksız ın fert
ler arasındaki hukuki esaslara riayet edi lmektedir. Cezai müeyyide ler in 
tespit inde şahısların değil, bizatihi suçun nazarı it ibara a l ınması da bu 
esasların tabiî neticesidir. Precis namındaki müh im bir eser, müelli f i Dr. 
C. M. Morcau dir. Kütüphanede mevcuttur, sahife 472. 

Muhterem arkadaşlar, müsavat bir vakıadan ziyade cemiyet in düzeni 

ve ahengi bakımlar ından ihlâl edi lmemesi gereken ferdî bir haktır. 

Hukuku Beşer Beyannamesin in altıncı maddes indeki (kanun herkes 

için aynı olmalıdır) hükmü bütün tadillerinde mehazımız olan Fransız 

Anayasas ın ın mesnedini teşkil etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Hukuku Beşer Beyannamesi , dünya teşriî 

meclisleri için hukuki değil; ancak mânevi ve meslekî bir mecbur iyet 

şemmes i taşıyordu. Halbuki 20.VIII. 1945 tarih ve 4801 sayılı Kanunla il

t ihak ettiğimiz Birleşmiş Milletler Anlaşmasının mukadd imes inde ve bi

rinci maddes in in üçüncü bendinde insan hak ve hürriyetlerine saygı gös

termeyi kabul ettiğimiz için, bugün mevzuat ımız meyanına giren ve 

3/9119 sayılı ve 6.IV. 1949 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yapı lan İn

san Haklar ı Evrensel Beyannames i Türkiye için hukuki bir hak mahiye

tini iktisap etmiştir. Beyannamenin 7 nci maddes i "fertlerin kanun 
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önünde müsavat lar ı prensibini, 28 inci maddesi ise; fertlerin hak ve hür
riyetlerinin korunmasında bir sosyal ve milletlerarası n i zam hakları ol
duğunu " tasrih etmektedir. 

Üyesi bu lunduğumuz Avrupa Konseyi de insan hak ve hürriyet leri , 

mer ' i kanunlar la takyit ve tâyin edilmişse, fertlerin tahkikat komisyonu

na ve icabında beynelmilel adalet divanına müracaat etmek haklarını ka

bul etmiştir. 

İşte muhterem arkadaşlar; dünya hukukçular ının, bu arada Birleş

miş Millet Kurulunun görüşü bu merkezdedir. Bu görüş bugün 60 dev

let taraf ından benimsenmişt ir . O halde ona nasıl yanl ış denebi l ir? Bu 

maruzat tan da açıkça anlaşı lmaktadır ki beynelmilel esaslar ve Anayasa

mızı Türkler in hukukan müsavi olduklarını ve farklı muame leye tâbi tu

tulamayacaklar ını tasrih eden 69 uncu maddesi ile, keza Anayasamız ın 

hiçbir maddes i hiçbir sebep ve bahane ile savsanamaz ve işlerl ikten alı-

konamâz . Hiçbir kanun Anayasaya aykırı o lamaz. H ü k m ü n ü muhtev i 

103. maddes ine aykırı düşen mevzuubahis tasarının C u m a günü takdim 

etmiş o lduğum önergenin kabulü ricasiyle Anayasa Komisyonunca ince

lenmesini arz ve teklif ederim. 

Muhterem arkadaşlar; tekrar teyiden arzediyorum ki şayet Bakanlar 

Kuru lunca Atatürk 'ün sağlığında ve ebediyete int ikal inden 12 seneye ge

l inceye kadar 20 milyon Türk 'ün emniyetini koruyan Ceza Kanunu kâfi 

addedi lmiş de neden acaba şimdi 20 milyon için kâfi görülen kanun yal

nız Atatürk 'ün mânevi şahsiyetini ve eserlerini korumak için kâfi görüle

miyor? 

Bu mevzuat la adetleri mahdut bulunan 3-5 heykel ve âbideleri koru
yamayacağ ın ı öne süren Hükümet ; aynı kanunla yirmi mi lyon küt lenin 
emniyet ve asayişini; şahsını ve şahsi menfaatlerini nasıl koruyacakt ı r? 
Eğer Hükümet bu kanunu bugünkü şekliyle tatbik ederek gayeye ulaşa
madık demek istiyorsa bu kanunumuzun sadedi dış ında kalır. Yok öyle 
deği lse bunun hakiki sebebini kürsüden izah etmelidirler. 

Muhterem arkadaşlar ım; maruzat ıma son vermeden evvel küçücük 

bir noktaya temas etmek ist iyorum : 

Lâikliği ana prensip olarak kabul eden Demokrat Parti efkârını yayan 

Zafer Gazetesinin bugünkü nüshasında şimdiye kadar serdedi len delil le

rin kuvvetl i l iği mi acaba "din sultasına sığınarak Atatürk imtiyaz istemi

yor, rahmet istiyor" vecizesi savrularak kanunla rahmet temini c ihet ine 

gidi lmeyi icabettirmiştir. Hayır arkadaşlar. 

B A Ş K A N - Lehte konuşacak arkadaşlara söz vereceğ im. 
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Cezmi Türk, Lûtfi Karaosmanoğlu. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Aziz arkadaşlar, kanun, bugünkü şekli, ge
rekçesi, maddeler i ne olursa olsun tamamen Atatürk Kanunu şekline 
geldi ve Atatürk' le ilgili geniş bir müzakere safhası açıldı. Bu safha açıl
dıktan sonra söz a lmadan duramadım. 

Evvelâ hepiniz gibi bir milletvekili olarak, bir Türk olarak Atatürk 
bahsinde duygularımız, düşündükler imiz, söylediklerimiz ve söyleyecek
lerimiz var. Sonra da Adana 'n ın Atatürk' le alâkasının çok yak ın o lduğu 
sonra da, (İmtiyaz yok sesleri) (Gürültüler) 

Her bölgeden arkadaşlar Atatürk üzerinde konuştular ve biz imkiler 
de Atatürk için konuştunuz mu diyeceklerini yakînen bi ldiğim için söz al
dım. Mazur görün. 

Arkadaşlar , şimdiye kadar söz söyleyen bütün arkadaşlar ımı bütün 
dikkat imle dinledim. Bâzı tatmin edi lmeyen taraflarım kaldı. Onu da ar-
ze tmeme müsaadeniz i rica edeceğim. 

Önce biz bu büyük insana bir ömür boyu yıllar ve yı l larca dâhi dedik. 
Beni mazur görün, dünden bugüne bütün konuşmalarda bu dehâ lâfına 
temas edildiğini görmedim. Türk 'ün tarih öncesinden gelen ve tarihin 
ötesine giden millî dehasının üstün şahikalarından birisi olarak aziz Ata
türk'ü, millî dehamızın büyük bir şahsiyeti olarak bu kürsüden ö lümün
den sonra da anmama müsaadeniz i istirham ederim, arkadaşlar. (Soldan 
bravo sesleri) 

Arkadaşlar , hukukçu arkadaşlar ım buraya; Atatürk 'ün kiml iğ inden 
bahsederek çıktılar. Onun için müsaadeniz i ve müsamahanız ı ist irham 
ediyorum, ben de Atatürk 'ün kimliği üzerinde duracağım. Yalnız ondan 
evvel bir küçük vaziyeti sembol ize e tmeme müsaadeniz i r ica edeceğ im. 
Biran için tasavvur ediniz ki, bu geçmiş hâdiseler evvelki sene cereyan 
etmiş olsun; yani biz muhalefette iken Atatürk 'ün heykel ler ine tecavüz 
edildiğini tasavvur ediniz ve o zamanki iktidarın, yani Halk Part isinin 
bunlar ı bile bile hareketsiz kaldığını tasavvur ediniz. Biz o z aman ne ya
pacakt ık? Biz ki, bütün mücadelemiz i Atatürk'e intisab ederek, Atatürk 'ü 
anmada, Atatürk yo lunda yürümede o zamanki ikt idardan, yani Halk 
Part is inden daha ileri o lduğumuzu iddia ederek yürüdük, biz Atatürk 'ün 
öz evlâtlarıyız, siz onun yo lunda yürümek isterken bu yo ldan şaştınız, 
dedik. Bunu haklı olarak mil let imizden i lham alarak, mil let imizden kuv
vet alarak söyledik, yürüdük ve muvaffak olduk. Onun için Atatürk 'ün 
kimliği derken, arkadaşlar müsaade etsinler, Atatürk 'ün evvelâ felsefi 
şahsiyeti sonra ahlâki şahsiyeti ve kimliği, hukuki kimliği sonra da içti
mai kimliği üzerinde durmak lâzımdır. (Gürültüler) 
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BAŞKAN - Müsaade buyurun, hatibin sözünü kesmeyin. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - İlk hamlede arzettiğim gibi tarihte eşine en

der tesadüf edilir millî bir dehayı korumak için bir kanun tedvin e tmek 

yolundasınız . Millî dehanın, millî sembolün kimliğini tebarüz ett irmek lâ

zımdır. Ş imdiye kadar her arkadaş her sahada hatır ına geldiği gibi bura

da millî dehayı tebarüz ettirdi ve söyledi. Müsaadeniz le ben de Atatürk 

hakk ında duyduklar ımı söylemek mecburiyet indeyim. Bu sözlerimi ister 

arzu, isterse sabırla dinlersiniz, yahut da lütfedip dinlersiniz. 

Arkadaşlar ; her sahada dehalar millet hayat ında ender yet işen nimet

lerdendir. Türklerin böyle muhtel i f sahalarda gelip geçmiş dehâlar ı var

dır. Ve her deha, ilim sahasında olsun, fen sahasında olsun kendi devri

ne tesir yapar, güneş gibi parlar ve yanındaki daha küçük kıymetler sö

nük kalır. Pastör 'ün, kendi ilim sahasında kendinden küçük kıymet lere 

tesir yaptığı , Edison'un, kendi fen sahasında kendinden küçük muhter i 

leri gö lgede bıraktığı gibi. Bizim memleket imizde de zamanında bir güneş 

gibi doğmuş , yaşamış grup ve uful etmiş olan Atatürk, şaşaasiyle birçok 

şeyleri gölgede bırakmış olabilir. Bunu tabiî görmelidir. Tar ihimiz in ber-

güzarı olan Atatürk 'ün dehasını bu suretle saygı ve sevgi ile tebarüz et

t irdikten sonra işin hukuki cephesine geçmek ist iyorum. Diyoruz ki, ya

hut hukukçu arkadaşlar şu noktada musir görünüyorlar ki; Anayasamız 

var, Anayasa hukuku var, Anayasa hukuku karşıs ında kimlik bahis 

mevzuu olamaz, tek kim, tek şahıs için kanun çıkarı lamaz. Anayasamız ı 

bu hukukçu arkadaşlar etrafiyle tahlil etselerdi tatmin o lunacakt ım. Her 

milletin Anayasasının doğuş şekli vardır, Amer ika Anayasas ın ın doğuş 

şartları vardır, Fransız Anayasasının doğuş şartları vardır, İngiliz Anaya

sasının doğuş şartları vardır. Ve bizim Anayasamız ın doğuş şartları var

dır. Biz im Anayasamız ın doğuşunu inceledim, onlardan farklı gö rdüm. 

İngiliz asi lzadelerinin ayaklanışı İngiliz Anayasasını ve demokras is in i do

ğuruyor. O İngiliz demokrasis i ki, başında krallığı hanedanı ve lortları 

vardır, bu da bir demokrasidir , buna bir diyeceğimiz yoktur. Fakat bize 

uymaz. Amer ikan demokrasisi , doğuş şekli şöyledir : Bir müstemleke bir 

imparator luğa karşı ayaklanıyor. Amer ikan İstiklâl Beyannames in i ya

yınlıyor. Fransız demokrasis inde krala karşı ayak lanma var. Sonra da bi

z im Anayasamız ın doğuş şekli vardır. Bizim Anayasamız ı bunlara benze

temedim. Önce canımıza kasteden emperyalistlere karşı, sonra başlar ın

da Hilâfet gibi muazzam ve mutantan unvan taşıyan ve kendilerini zillul-

lah sanan insanlara karşı, memleket içinde yer yer zümre zümre , bölge 

bölge çıkan isyanlara karşı; içten dıştan binbir tehlikeye, içtimai, iktisa

di, siyasi, askerî binbir badireye karşı doğan bir Anayasa. Bu Anayasay ı 
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bu milletin ihtilâli doğurdu. Bu; muhakkak. İlk Meclisin kuru luşunu ele 

alırsanız, bu Meclis Kanunu Esasiye göre mi, İntihabı Mebusan Kanunu

na göre mi kurulmuştur? Tetkik ettim; hayır. Atatürk bir emi rname yaz

mış , demiş ki belediye ve vilâyet mecalisi umumiye azalarını toplayın ve 

onların seçecekleri insanları buraya gönderin. Sonra İstanbul Meclisi 

Mebusan ından firar edebilenler gelmiş ve ilk Mecl is böyle muhtel i t bir şe

kilde kuru lmuş ve bizim ilk Anayasamız ı tedvin etmiş ve bu Anayasa

mızda bütün teşriî ve siyasî kuvvetler toplanmıştır. Bu ilk Mecl is bu mu

kaddes varlık, Büyük Reis Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın riyaseti a l t ında 

tedvin etmiş. Onun için Anayasamıza Atatürk Anayasas ı d iyorum. Ata

türk 'ün insiyatifi; Atatürk 'ün teşebbüsü ile, Atatürk 'ün tal imatiyle vücu

da getir i lmiş bir Anayasadır . 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) - Öyle değil. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - Buna öyle değil diyen Sinan Paşam Mecl is 

zabıt larını lütfen yukar ıda tetkik etsinler. Anayasamız bu. İnkı lâp bakı

mından düşünüyorum, arkadaşlar. Ben milleti büyük bir aile tasavvur 

eder im. Politik mücadeleler, iktidardan inmeler, ç ıkmalar dâhil . Bugün 

ne kadar parti, ne kadar meslek zümresi varsa, bunlar nihayet büyük bir 

aile teşkil ederler. Bu büyük aile topluluğunun temsilcisi o lan Mecl is imiz 

bu mübarek , Meclis, merhuma sen Atatürksün demiş. Bir de kanun yap

mış . Bütün milletin, ailenin atalığını vermiş. Atal ığın ne demek o lduğu

nu takdir edersiniz. Yani bu ezelden ebede, babalığını: dedel iğini vermiş . 

Biz ş imdi bu Atanın mânevi evlâtları olarak bu Mecliste bu Atan ın insi-

yatif iyle konmuş olan Anayasaya, senin namına çıkacak birşeye aykırıdır 

diyoruz. Bunu ahlâk bakımından içtimai bak ımdan, millet çap ında ola

rak düşünmel iy iz . Buna hukuki ve ahlâki bir kıymet vermenin ciheti tak

dirini size havale ediyorum. Bu arada şunu da arzedeyim ki; Anayasa bu 

şeki lde kurulduktan ve Meclisimiz de bu şekilde vücuda geldikten sonra 

samimî, açık ve münsi f o lmak lâzımdır. Bütün ondan sonra gelen mec

lisler, o mecl is in evlâtlarıdır. Yani verasetimizi evvelâ tespit etmeliyiz. Biz 

birinci Mecl isin müteakipleriyiz. Ve 8 inci Mecl is Seçim Kanununu çıkar

makla bu hukuki işi kalifiye etti, kanunlaştırdı . Biz de onun 9 uncusu 

olarak buraya gelmiş vaziyetteyiz, onun için bizim int ihap şekl imiz de 

Atatürk Anayasas ı esaslarına göre yapılmıştır. Atatürk Anayasas ına göre 

çal ışmış olan Meclislerin mev lüdüdür son intihap kanunu da bu eserle

rin sonuncusudur . Biz de onun neticesi olarak, mil let imizin demokrat ik 

haklar ını kul lanmasıy la buraya geldik. 

Şurada Atatürk 'ün şimdiye kadar tebarüz ett irmiş bir hasletini, bir 

büyük lüğünü tebarüz ett ireyim arkadaşlar. Atatürk 'e diktatör diyen bü-
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yükler imiz oldu. Onları acıyla üzüntüyle dinledim. Bir diktatör ki yüzb in-

lerce üniformalı insan toplayıp önlerinde nutuk mu söylemiş, bir dikta

tör ki, süslü elbiseler budalası mı olmuştur. Halbuki halkın iç inde dolaş

mış , yaşamış , her şeyi halk için yapmıştır . Zamanın en büyük demokra

tı Ruzvelt ' in takdirine, tahsinine mazhar olmuştur. O ancak Gönül ler imi

zin fatihi ve hâkimidir. Ben bunu böyle kabul ediyorum. Ben asla bir Hit

ler gibi, bir Musolini gibi, Auisl inkler gibi bir diktatör olarak kabul ede

mem. 

Arkadaşlar , hangi diktatör kendinden sonra istikrarlı bir devlet kur

muştur? Bana söyler mi sayın hukukçu arkadaşlar ım. Hangi diktatör 

kendinden sonra, dünyanın bütün şüphe ve tereddütle aksini bek leme

lerine rağmen istikrarlı bir devlet bırakmıştır? Evet Atatürk, kendis inden 

sonra devlet idaresini başaracak büyük başlar yetiştirmiştir. Müsaade 

nizle işte bir tanesi burada oturuyor, bir tanesi de orada. Dün o burada 

idi, bugün orada. Bunlar Atatürk 'ün eserleri değil mi? (Alkışlar) 

Hangi diktatör kendisinden sonra millet tarafından istenerek, sevili-

nerek, övünülerek iktidara gelecek, devlet idaresinin baş ına geçir i lecek 

bir insan bırakmışt ır? Hangi diktatör yo lunun şaşırdığını görünce millet 

taraf ından aranan, sevilen ikinci bir büyük baş göstermişt ir? Buna han

gi mil letin tarihinden misal vereceksiniz? Soruyorum arkadaşlar? Herke

se ehemmiyet i ve hizmeti nispetinde ölçü ile değer vermek lâzımdır. Bu

gün çok Sayın Salâhaddin Adil Paşa Anadolu 'da İstiklâl Mücade les inde 

bir cephede kolordu kumandanı olan Salâhaddin Adil Paşa Atatürk 'ün 

karş ıs ında silik bir gölge kalır. (Asla asla sesleri) (Doğrudur doğrudur sesleri) 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) - Sayın Halide Edip hanım, Millî Mücade le 
nin en büyük kadın kahramanı , büyük eserler yazan kadınlık, kül türü
nün anası Hal ide Edip Hanım Atatürk' le mübareze hal inde kal ırsa daya
nabil ir mi, tahammül edebilir mi arkadaşlar? (Ne münasebet sesleri, devam 
devam sesleri). 

Şunu itiraf edeyim arkadaşlar, bizde da ima şefler kasten mil letten ay

rı, millet de büyük bir yığın halinde ayrı ayrı kalmışlardır, biz bunlar ı 

ay ırmayal ım, ayırmaya çal ışmayal ım arkadaşlar. Mecl is imizi muhit ler in

den, mürşit ler inden ayırmaya çal ışmayal ım arkadaşlar. Mil let imizin her 

geçirdiği inkı lâptan sonra başına musallat olan bahtsız l ık lardan biri de 

budur. Bu arada izah edeyim ki, bâzı arkadaşlar 14 Mayıs, 19 Mayıstan 

ay ı rmaya çalıştılar. Ben bu kanaatte de deği l im. 14 Mayısı 19 Mayıs ın 

eseri ve neticesi telâkki edenlerdenim. Biz bütün mücade lemiz boyunca 
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14 Mayısı kuruluş günü gibi gösterirken da ima 19 Mayısla beraber söy

ledik. Bu mücadeleyi beraber yaptık. Anadolu İhtilâli 19 Mayısta başla

dı, dış düşmanlara karşı nasıl istiklâlimizi kurtardıksa 14 Mayısta seçim 

gününde vereceğimiz reylerle iç hürriyetimiz, insanlık haklar ımız ı tama-

miyle kurtaracaksınız, dedik. 

Nasıl başka türlü diyebiliriz ki; bebe çağımızdan bugüne kadar bize 

"Hâkimiyet Milletindir" sözünü öğreten odur. Nasıl inkâr edebil iriz ki, dü

ne kadar bütün kongreler imizde "Hâkimiyet kayıtsız şartsız mil let indir" 

vecizesini s logan haline getirmiş vaziyetteyiz. Yani Atatürk 'ün bize öğret

tiği bir cümleyi daima tekrar ettik, daima tekrarlayacağız ve gelecek ne

siller de tekrarlayacaktır. 

Ve nasıl inkâr edebiliriz ki, Millî Mücadele esnasında ve onu destek

leyerek Ankara 'da çıkan gazetenin adını (Hâkimiyeti Mill iye) koyan Ata

türk'tür. Ondan sonra bu gazete o şartlara riayet etmemişse, son seneler 

ç ığr ından ç ıkmışsa kabahat Atatürk 'ün müdür? 

Arkadaşlar , Atatürk halkın içine bir ferdi millet olarak girmiştir, idam 

mahkûmiyet in i göze almış, bütün rütbelerinden tecerrüt etmiş, t amamen 

demokrat bir halkçı insan olarak karşımıza çıkmıştır. Ondan sonra kong

re başkanı , Mecl is Başkanı oluyor, lider oluyor, temsilciler Mecl is inin ba

şına geliyor ve Temsilciler Meclisinin verdiği salâhiyetlerle Başkuman

dan, sonra millî kahraman olarak karşımıza çıkıyor. 

Sevgili arkadaşlar, başka milletlerin tarihlerinde gördüğünüz fâni in

sanların tarihe girmeleri için yalnız millî kahraman olmaları yeter. Yâni 

Atatürk sadece millî kahraman olarak kalsa idi biz onu asırlar boyunca 

başımız ın üstünde tutardık. Atatürk millî kahraman olarak da kalma

mıştır, yeni bir devlet kurmuş ve ilk Cumhurbaşkan ı o lmuştur. Dayanık

lı, istikrarlı, ist ikbalinden emin bir devlet kurmuştur. Cumhurbaşkan ı 

o lduktan sonra biz çıkmışız kendisine sen bizim Atatürk 'ümüzsün, ebe

di şefimizsin, demişiz. Bütün milletçe ona ebedi şef dediğimiz z aman hiç

bir imizin itirazı yoktu. Benim şahsan hiçbir itirazım yoktu. Atatürk 'ün 

öldüğü günü milletin göz yaşları bütün varlığıyla bu ebedi hâtıranın baş 

tacı yaptığını gösterdi. 

Arkadaşlar ; hepimizin birçok hâtıraları var, ö ldüğü günlerde memle 

ket dış ındaki intihalardan bahsetmek isterim. Ö lümünden bir ay sonra 

vazife ile çıkıp Avrupa'da gezdiğim yerlerde bu ö lümün tesirlerini bizzat 

gö rdüm ve müşahede etmek fırsatını buldum. Bana onun filmini göste

rir lerken, Fransa'da asker hekimleri sordular, o fi lmde genç ihtiyar, ka

dın erkek hüngür hüngür ağl ıyordu, bu doğru mudur? Bir Re is icumhu-
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ra böyle ağlanır mı dediler? Onlar kendi ölçülerinde Re is icumhur düşü

nüyorlardı . Milletçe ona ağlanmasını akılları a lmıyordu. 

Biz im için Atatürk sadece ölen bir Reis icumhur muydu? Biz im için 

Atatürk sadece millî bir kahraman mıydı? Bizim için Atatürk sadece bir 

Devlet banisi miydi? Yoksa bizim için Atatürk bütün bunlar ın muhassa-

lası olan millî dehâmız ın - başlarken de söylediğim gibi - en büyük şahi

kası değil miydi? Anadolu ihtilâli, cumhuriyet ve inkılâplar, Atatürk 'ün 

inkı lâpçı tarafları ondan sonra geliyor. Atatürk inkılâpları doğrudan doğ

ruya Anayasamıza giren bugün kurulmuş ve kurulacak olan parti lerin 

programlar ında madde halinde geçmiş olan prensiplerdir. A ta türk 'ün bi

ze gösterdiği yol ve hedefler vardır. Bir de usul vardır. Atatürk teferruata 

girmemişt ir . Samimi olarak ideal yolu göstermiştir. Usulünü de verdi eli

mize. Atatürk metodu, usulü olarak bize gelen şey budur. Bu metot la her 

zaman, her imkân ve her değişen şartlar karşısında d inamik şartlara, di

namik olarak intibak etmemiz lâzımdır. Bu intibaktan ayrı ldığımız za

m a n Atatürk ' ten de ayrı lmış oluruz. 

Muhali f lerimiz Atatürk' ten sonra bu dinamizmi kaybett ikler i için, 

onun yo lundan yürüyemedi ler . Biz dedik ki , biz bu yo lda sizden daha iyi 

yürüyeceğiz . Aynı yo lda yürüyeceğiz, metotlar, sistemler aynıdır, a m a di

namik olarak yürüyeceğiz, sizden daha iyi yürüyeceğiz , dedik. 

Buna itirazınız var mı? 

Atatürk 'ü başka memleket lerdeki felsefi inanışlarda o lduğu gibi insan 

üstü mü sayacağız? Hayır. Bu Niçe'ci ve ırkçı telâkkidir. Atatürk ırkçı de

ğildir. Atatürk Türk Milletine topluluk olarak kıymet verirdi. Kas tamo

nu'da bir kışlada "Bir Türk on düşmana bedeldir" levhasını görünce; ha

yır dedi (Bir Türk c ihana bedeldir. ) Demek ki, Atatürk Türk Milletini her 

şeyin üstünde görüyordu. Atatürk 'ün şahsına bir şey izafe edildiği z aman 

derhal mil lete intikal ettirirdi. 

Atatürk eğer ırkçı olsaydı, kendi egoizmasına düşerdi . Atatürk 'ün bü

tün beşeri hayat ına bakal ım; onun egoist olmadığını görürsünüz arka

daşlar. Bu diktatörlük üzerinde çok duruyorum, çünkü beni i ç imden ya

raladı arkadaşlar. Egoist o lmayan bir adama nasıl diktatör diyoruz arka

daşlar. Atatürk egoist değildi. Atatürk, kendi ailesini, neslini, kend inden 

sonrasını hazır layan bir insan değildi. Atatürk ırkçı değildi. Eğer ırkçı ol

saydı ev lenecek bir daha evlenecek çoluk çocuk yetişt irecek ve bu j ene

rasyonu idame etmek için yerine adam yetiştirecekti. Atatürk kendini üs

tün görmedi , da ima Türk Milletini üstün gördü. Irkçılık yok, tarikatçıl ık 

yok hiçbir mezhep farkı gözetmeksiz in Türk Milletini üstün gördü. Bun-
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dan ayrı düşünenler Atatürk metodu ile yürümüyor , demektir . Bir adam 

kalkar da işletmelik kadın alacağım derse, Atatürk'çü o lamaz arkadaşlar. 

Bir adam kalkar da işletmecilik için kadını alır tarlada çalıştırırsa, Ata

türk inkı lâplarına aykırı hareket etmiş olur. 

Bir adam Ali 'nin Veli 'nin vicdan hürriyetine din hürriyet ine tecavüz 

ederse Atatürk ' ten ayrılıyor demektir. 

Bir adam kendisini her şeyden üstün görürse Atatürk ' ten esas ından, 

anas ından, babasından ayrı lmış olur. 

Arkadaşlar ; onun için Atatürk inkılâplarını Atatürk'e mal e tmekte im

sak etmeyel im, hisset gös te rmeyd im. Atatürk bu inkılâpları Türk Mille

tine mal etmiştir. Atatürk'ü milletten, milleti Atatürk'ten ay ı rmaya imkân 

yoktur. Ta ki Türk Milletinin bütün efradı can vermiş ola. 

Arkadaşlar , mevzuumuz Atatürk tasarısı olduğu için ona da temas 
edeceğ im. Atatürk inkılâplarını korumak için bir kanun lüzumuna kani
im. Bu kanuna bugün değil Atatürk öldükten bir iki sene geçt ikten son
ra ihtiyaç vardır. Bu inkılâplara mânevi sahada aykırı hareket ta o gün
den başlamışt ır , bunu yer yer hepimiz gördük yani merkez idares inden 
tutun mülhakata kadar. Size şöyle küçük küçük misaller verey im, mü
samahanız ı suiistimal e tmeden : Atatürk 'ün ö lümünden evvelki tarikat
çılık bugünkü gibi mi idi? 

Atatürk 'ün ö lümünden evvelki tedrisat telâkkimiz bugünkü gibi mi 
idi? 

Atatürk 'ün ö lümünden evvelki milliyetçilik telâkkimiz bugünkü gibi 
mi idi? Ve ilâhirin. Ve nihayet Atatürk'e karşı hürmetkârl ığ ımız, saygı
mız, bağlı l ığımız bugünkü gibi mi idi? Arkadaşlar? 

Atatürk inkılâplarını korumak için kanun lâzım olduğu, Hükümet in 

verdiği istatistiki malûmattan meydana çıkmaktadır. Dediler ki : 14 Ma

yıstan evvel 67 tecavüz o lmuş, bunun 51 i mânevi şahsiyetine, 4 ü hey

keline, büstüne. 

Demek ki Hükümet bu tasarıyı ters getirmiş 4 büstü korumaya kal

kıyor, halbuki evvelâ Atatürk 'ün mânevi şahsiyetini korumak lâzımdır. 

Asıl vakıa budur. 14 Mayıstan sonra 9 tane büst ve heykel ine, beş tane 

mânev i şahsiyet ine tecavüz edi lmiş deniyor. Mânevi şahsiyetine tecavüz

leri takip etmek, tespit etmek çok güçtür. Bendenizce Atatürk inkılâpla

rını korumak için; prensiplere, usulüne, hedeflerine taarruz edi lmesi, 

Atatürk 'ün şahsına, hâtırasına, büstüne fotoğrafına o landan çok sonra 

geliyor. Müsaadeniz le size küçük bir hatıratımı arzedeyim : 1943 yı l ında 

20 arkadaş Garbı Anadolu 'da bir hastane kurmak için gönderi ldik. Has-
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tane olarak da bir de i lkokulu intihap ettik. Bu binayı hastane yapaca
ğız. Bahçes inde bir büst vardı, yürekler acısı idi. Yüzünün bir taraf ından 
yağmur akmış , kaşı gitmiş, kulağı dökülmüş, çenesi bir iskeletten daha 
kötü idi. Bu Atatürk 'ün büstü ne vakitten beri burada duruyor, diye 
mektep idaresinden sorduk. Altı yedi sene oldu yapılalı . Val lahi iki, üç 
senedir böyle. Yağmurlar berbat ediyor, gidiyor, cevabını verdiler. Siz alâ
kadar olmadınız mı, maari f müdür lüğüne, maari f memur luğuna yazma
dınız mı, dedik. Biz alâkadar olduk, yazdık, çizdik ama onlar a lâka gös
termediler, cevabını aldık. Bu, Atatürk'ün burnuna çekiç atan adamın 
hareket inden daha fecidir. Çünkü bu mektep bahçes inde bu lunan bir 
büsttür. Atatürk sevgisini, saygısını yavrularımıza aş ı lamak ve gelecek 
nesil lere intikal ettirmek vazifesiyle muvazzaf bir okul bahçes indeki 
büsttü. Hemen arkadaşlar toplandı ve üç günde yeni bir büst getirip koy
dular ve kendilerini bu suretle teselli ettiler. Çünkü bu bir meczubun ve 
yahut bir sarhoşun yaptığı bir hareket değil, büyük bir alâkasızl ıktı . Kas
tım şudur ki, Atatürk inkılâplarına karşı göstereceğimiz a lâka ve hassa
siyeti eserlerine karşı da göstermemiz lâzım gelecektir. 

Bir noktaya daha müsaadeniz le , temas edeceğim ve Sayın Başbakanı 
tenkid edeceğim. Sayın Başbakan, Atatürk'ü tahkir ve tezyif ett irmeyiz, 
tenkid edebiliriz, buyurdular. Halbuki onun işleri tenkide mütehammi l 
dir. Mese lâ o kadar kuvveti vardır ki tenkid edeyim derken tezada düşer 
insan. Başbakanın düştüğü gibi. 

Sayın Başbakanımız , demokratl ık tarafına ait tenkidler yapılabil ir, 
buyurdular . Hepimiz bir nesil olarak bu memleket in içinde bu hâdise le
rin içinde yaşadık ve yaşıyoruz. Atatürk 'ün demokrat l ık tarafının ne ka
dar kuvvetl i o lduğu bi lhassa Birinci Büyük Millet Meclisi Atatürk 'ün 
dünyaya ne kadar demokrat o lduğunu gösterdiği gibi, Serbest Fırka za
man ında Atatürk 'ün bir vatandaş olarak demokratl ığ ını se lâmlamakla 
saygı duyar ım. 

Huzurunuzda bir misal arzedeceğim : Sayın Bay Samet, pederi Ağa-

oğlu 'nun Atatürk'e ait hâtıralarını neşretmiştir. (Serbest Fırka hâtıraları . ) 

orada gayet heyecanlı bir pasaj vardır. İzmir'de mit ing yapı lacak, Sayın 

Fethi Bey ve Ağaoğlu beraber vapurla seyahat ederek İzmir'e mit inge gi

deceklerdir . Fakat hareket e tmeden evvel merhum Mahmut Esat Bozkurt 

İstanbul 'a bir telgraf çekiyor. Halk Serbestçilere husumet gösteriyor, mi-

tingte vaka çıkması ihtimali vardır, bunları göndermeyin diyor. Aziz Ata

türk, Fethi Beyi çağırıp diyor ki; "bunlar sizin oraya gitmenizi istemedik

leri için böyle yazıyorlar, seyahatinizden vazgeçmeyin" Yani halkı tanıyan 

Atatürk, halkı çift partiye alıştırmak isteyen Atatürk, endişeye düşen li-
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derleri teşvik ve teşci ediyor. Fakat her iki lider de vapura bindikten son

ra meraka düşüyorlar; acaba İzmir'de nasıl karşı lanacağız diye. Halbuki 

İzmir 'de halk onları karşı lamak için saatlerce beklemiş ve bermutat va

pur geciktiri lmiştir. Halk j andarma kordonlarını yarmış ve ihtiyar bir ba

ba çocuğunu şehit vermiştir. Böyle bir tahassürle hazır lanan halk için, 

iki parti lideri vapur sahile yanaşırken etraflarını kuşatan sandal lara ba

kıyor acaba şimdi mi bağıracaklar, şimdi harekete başlayacaklar, ş imdi 

mi kahrolsunlar diyecekler diye heyecanla beklerken, yani halkı tanıma

yan iki lider, bir de etraftan kendilerinin alkışlandığını, bir mevki i itiba

ra yükseldikler ini görüyorlar. Bu büyük Ata'nın halkı nasıl tanıdığını, 

nasıl sevip onun için çalıştığını gösteren bir misaldir. Böyle bir insanı ye

tiştiren bir milletin evlâdı o lduğumuzu bilmeliyiz. Böyle bir dehayı yet iş

tiren milletin kıymetini takdir etmeliyiz. Bu millet böyle bir dehayı yet iş

tirmiştir, ben Allah'tan niyaz ederim ilim sahasında da, fen sahas ında da 

böyle dehalar nasip etsin. Memleket imize millî tarihimizin bize verdiği 

yücel ikler nispetinde bütün dünyaya da gösterebilel im. 

Onun için arzediyorum ki, Atatürk'ün inkılâplarını koruyacak bir ka

nun lâzımdır. Atatürk 'ün yalnız büstünü, heykelini değil, Atatürk 'ün in

kılâplarını, bütün mâneviyat ıy la koruyacak bir kanun lâzımdır. Bu inkı

lâplar durmuş , donmuş kalpler değildir. Bu inkılâplar kanunla konmuş

tur, bir müddet daha kanunla korunacaktır . 

Bununla biz tarihe kötülük mü yapacağız hayır. Bununla bir tarihin 

kapısını mı kapıyoruz. Ona da hayır. Bâzı arkadaşlar ım da söylediler, 

Atatürk inkılâbının tarihinin yazı lması için daha otuz sene ister, objekti-

vite temini için de daha otuz sene geçmesi lâzımdır. Biz nasıl olur da biz

den sonra gelecek nesillere sâri bir kanun koyabiliriz. O günün ahval ve 

şartlarını, gören, icaplarını gören O günün Meclisi Atatürk hakk ında kul

lanı lan kayıtları kaldırır, tarihî tam mânasiy le tedvin ett irecek şartları 

koyarlar. 

Biz, hattâ birçok nesillerin ve daha birçok meclisin birinci vazifesi 

Atatürk inkılâplarını korumak olacaktır. Daha sonra gelecek mecl is ler in 

vazifesi ise bu inkılâpların tarihini yaptırmaktır arkadaşlar. 

Bendeniz bir kanunun lüzumuna kaniim, fakat maddeler in in tedvini 

bu şekilde değil, Adalet Komisyonu mazur görsünler, kanun yeterl i değil

dir. Atatürk 'ün kendisi gibi hukuki kıymette, beyanları fikirleri çelik gibi 

sağlam, açık ve kesin bir kanun olarak yeni bir tasarı getiri lmelidir. Bu 

getir i lmemiştir , arkadaşlar. Bize asıl böyle bir kanun, öyle bir met in ve 

öyle maddeler lâzımdır. (Alkışlar) 
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B A Ş K A N - Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu, buyurun. 

FEVZİ LÛTFİ K A R A O S M A N O Ğ L U (Manisa) - Muhterem arkadaşlar. . . 

HAL İDE EDİP ADI VAR (İzmir) - Şahsıma taallûk eden bâzı sözler söy

lemişlerdir, cevap vermek ist iyorum. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

SALÂHADDİN ÂDİL (Ankara) - Şahsım için iki defa söz istedim, bek

l iyorum. 

HAL İDE EDİP ADI VAR (Devamla) - İki dakikanızı a lacağım, belki de 
bir dakika.. Muhterem hatip büyük nutkunu yaparken b i lmem neden 
Atatürk ' le bâzı adamları mukayese etmek istedi? Büyük general, Cum
hurbaşkanı , Başbakan, siyaset adamlariyle pekâlâ mukayese edebil irdi. 
Fakat hiçbir zaman siyaseti kendisine bir meslek ed inmemiş olan, bü tün 
ömründe hoca ve yazıcı olarak kalan sevku talih ile memleket h izmet ine 
katıldığı zaman, bu memleket in Ayşesi, Fatması gibi çok naçiz h izmette 
bu lunan biriyle mukayese edemez. Nasılsa sevku talih ile, İzmir' in ısrarı 
üzer ine ve sayın bir büyük adamın evime kadar gelerek bize yard ım edi
niz demesi üzerine (Gürültüler) ve hissen demokrat o lduğum için hiç de 
mizac ıma uymayan bu mihitin içine düşmüş bu lunuyorum. (Soldan gürül
tüler, kimse ayağına gelmemiştir sesleri) Her halde benimle Atatürk 'ü muka
yese etmekte hiçbir münasebet yoktur. 

A H M E T İHSAN GÜRSOY (Kütahya) - Bir yükse , lütfen istifa edersiniz. 

HAL İDE EDİP ADI VAR (Devamla) — Öyle bir şey kaste tmiyorum, mil

letveki l l iğ inden istifa edilemez. 

İkincisi, hatip acaip bir tesir yaratmak istedi. Halbuki Atatürk 'ün da
hi o lduğunu kimse bahsetmedi dedi. Atatürk 'ün dâhi o lduğunu burada 
ilk söyleyen benim. Binaenaleyh bu da hakikata muhal i f bir şeydir, bu
nu söylememeler i lazımgelirdi. 

İnkı lâplara gelince, fikirlerine şu bakımdan iştirak eder im. İnkılâpla
ra hürmet edel im. Fakat kendileri bunlara Atatürk inkılâpları diyorlar. 
Fikirlerine hürmet ederim. Fi lhakika Atatürk 'ün kadınlar için yapmış ol
duğu şey, değil Türk kadınları, bütün dünya kadınları üzer inde tesir yap
mıştır. Maamaf ih ben buna sadece Türk Milletinin büyük evladı Ata
türk 'ün ismi ve onun tesiriyle çıkmış olan kanunlardır demekte devam 
edeceğ im - y ine inkılâplar milletindir. 

Mâruzât ım bundan ibarettir. 

B A Ş K A N — Salâhaddin Âdil buyurun. 

M A H M U T GOLOĞLU (Trabzon) — Usul hakkında söz ist iyorum. 

1465 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

BAŞKAN — Buyurun. 

M A H M U T GOLOĞLU (Trabzon) — Affedin arkadaşlar; k ısaca arzede-

ceğim : Gündemimiz in maddes i Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkın

da kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporudur. İst irham ediyorum, ta

sarı ve komisyon raporu üzerinde kalalım. Bugün bütün Türk mil let inin 

büyük lüğünü ve dâhiliğini kabul ettiği şahsın şahsiyeti hakkında, sözü o 

mecraya dökmiyel im. Sözüm bu kadardır. 

SALÂHADDİN ÂDİL (Ankara) — Arkadaşlar, iki defa burada ismim 

geçtiği için tekrar söz a lmaya mecbur o ldum. 

Arkadaşlar ; saltanat, meşrutiyet, İstiklâl Muharebesi , Cumhur iye t ve 

bugünkü demokrasi rejimlerinin muhtel i f zamanlar ında çok m ü h i m iş

lerde bu lunmaya çalıştım. Şimdiye kadar ben, herkesin; milletin ekmeği

ni yiyerek, yet işmiş, okumuş, rütbe almış, bir vazife a lmış k imsenin da

ima millet için çalışması lazımgeldiğini bildiğim ve ister nefer, ister en bü

yük kumandan olsun, her zaman memlekete karşı hizmet görmesi lazım

geldiğini bilerek, daima vazifemi ifa ederim. Onun için çal ışmış bir insa

nım. Katiyen memlekete hizmetten başka şahsi hiçbir menfaat takipet-

miş bir arkadaşınız değil im. Ve bundan dolayıdır ki, tamamiy le feragati 

nefsile ve bütün kendi varl ığımı ortadan kaldırarak, sırf memleket için, 

memleket hesabına çal ışmış ve İstiklâl Harbi nihayet inde artık vatani va

zifem bitmiştir ve memleket İstiklâl Harbiyle kurtulmuştur diyerek ken

di arzumla istifa ederek 42 yaş ında tekaüt o lmuş bir arkadaşınız ım. Kim

seden hiçbir zaman böyle bir vazife a lmadım ve kendi üzer imde tatbik et

mek istediğim gibi bütün vatandaşların da aynı hisle, aynı vatan için 

kendi vazifelerinde çalışmaları icabettiği için kendimi k imse ile kıyas et

medim. Ve kendimden şimdiye kadar hiç bahsett i rmedim. Bazı gazeteler 

paşa kendini teşhir ve kendinden bahsett irmek istiyor, diye yazdı lar. 

Arkadaşlar , benim de dağarcığım doludur. Fakat bunlar millet için 

yapı lmış şeylerdir. Fakat arkadaşlar kendimden hiç bahse tmed im, ve 

bahset t i rmedim. Çünkü onları kendim için yapmadım, millet için yapt ım. 

Arkadaşlar , geçen gün söylediğim sözler arasında bir cümle var; de

dim ki : İnkılâp ve rejimlerin bir şahsa izafesi maalesef Şarka ve bi lhas

sa memleket imize mahsus bir haleti ruhiyedir. Bunun en büyük mahzu

ru; şahsi prensipler doğurması , zümreler yaratması ve millet aras ında 

bâdii tefrika olmasıdır, dedim. 

Arkadaşlar , bundan bir ay evvel gerek muhalefet ve gerekse iktidar 

part isine mensup arkadaşlar kardeşçesine yekdiğeriyle, elele vererek ça

l ışmaya söz vermişlerdi. Burada bir bütün olarak demokrat lar hal inde 
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birleşmişti . Bugün görüyorsunuz ki; muhal i f parti ile muvafık parti bir

leştiği halde, maalesef sırf bu kanun yüzünden, demokras i rejimi içeri

s inde demokrat olarak yet işmiş olan arkadaşlar yekdiğeri a leyhinde bu

lunuyorlar, kara listeler tanzim ediliyor. İşte daha ş imdiden tefrika baş

ladı. Bunu esefle görüyoruz. Bu tasarı daha şimdiden, memleket in en 

büyük Mecl isinde ayrılık baş göstermeye sebep olmuştur. 

Yazık bundan dolayı çok müteessir im. (Öyle şey yok sesleri). 

FEVZİ LÜTFİ K A R A O S M A N O Ğ L U (Manisa) — Muhterem arkadaşlar, 

iki günden beri üstünde hararetle durulan bu mevzuun hakikaten bir 

kadersizl iği var. Bu kadersizlik Büyük Millet Meclisini de sarsmış bir ha

le geldi. Bu kadersizlik, bu Kanunun aleyhinde veya lehinde konuşan ar

kadaşlar ın biraz mevzuu izam etmiş olmalarından geldiğine ait bir kana

at edindim. Yüksek Meclisin aflerine mağruren arzedeyim ki, hakikaten 

her iki taraf da meseleyi izam etti. Bu Kanunun aleyhinde konuşan ar

kadaşlar ımızdan bazıları : Atatürk'e karşı hürmet imiz azaldı mı ki, ceza 

yo luy la takdir mi temin edeceğiz? Demeye kadar gittiler ve : Biz onu sev

miyor muyuz, millet ondan soğudu mu? Sualini sordular. Hakikaten 

mevzuun üzerinde biraz mübalâğal ı durulmuş oldu. 

Diğer bir arkadaşımız, ileri hamlemizi , yaptıklarımızın suni o lduğu

nun zannedi lmesine sebep olacaktır dedi. Niçin, bunların, ayrı ayrı ceva

bını vermeye çal ışacağım. Bir arkadaşım da mübalâğaya doğru gitti, tek

rar affınızı istirham ederim, bu Kanun kişi imtiyazı doğurur dedi. Başka 

bir arkadaşımız da böyle bir kanun ile büstleri, heykeli ve Atatürk 'ü iş-

rap eden eşyayı muhafazaya gideceğimiz yerde Atatürk 'ün inkılâplarını 

muhafaza edel im, bir takım mütecavizler dururken eşya üzer inde mi? 

Duracağız dedi. Başka bir arkadaşımız da Atatürk kültürle sevilir, Ata

türk'ü sevmek için Türk milletini yetiştirmek, maarifi i ler letmek lazımdır. 

Atatürk inkılâpları anlaşı ldıkça Atatürk sevgisi artacaktır; kanun zoru ile 

Atatürk 'ü sevdiremeyiz dedi. 

Müdafaa eden arkadaşlarımız da, samimî olarak söy lüyorum, y ine 

müba lâğaya kaçtılar. Hatta Adalet Komisyonu sözcüsü arkadaşımız es

kiden ona ait Soyadı Kanunu çıkarmadık mı, dedi. Bunlar ın cevabına, 

tahli l ine buradan başlayal ım. Soyadı Kanunu çıkardık. Atatürk 'e Atatürk 

adını vermek için Soyadı Kanunu çıkarılabilir. Fakat bu, bu tarzda mü

dafaa edi lmez. Soyadı başka şey, bu Kanunla Hükümet in bize getirip biz

den istediği başkadır. 

Arkadaşlar ; bu Kanunu getirmek ve münakaşa etmekle, Atatürk 'e 

karşı olan hürmet imiz azalmış değildir. Hürmet imiz azalmamışt ır ve bu 
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Kanunla azaldığını zannett iğimiz bir hürmeti teyit edeceğiz ve yahut te
kit edeceğiz; bu yolda da değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım; şu Türk toprakları üstünde adına Mustafa 
Kemal dendiği zaman kızan, üzülen arkadaşlarımız oldu; fakat ş imdi 
Mustafa Kemal bu memlekette sevi lmeyen bir insan mıdır? 

Sevgili arkadaşlar ım, ömrünün bir devrini onun tarafından gelen, eza 
ile yaşayan ve Atatürk devrinde eziyet çekmiş, mesleğini yar ım b ı rakmış 
bir insan olarak ben dahi, şimdi değil, o zaman matbuat hayat ında o dev
rin bazı şeyleriyle mücadele etmeye çalıştığım zaman dahi kendis ine kar
şı kalbimin en ince tarafları ile büyük bir muhabbet le bağlı bir insandım. 
Beni ezaya sokmuş diye ben onun fikirlerinden onun inkı lâplar ından ve 
ona karşı olan büyük muhabbet imden birşey eksi l tmedikten Türk mil le
tinin her çocuğu meseleyi mücerret olarak mütalâa edebi ldikten ve Bü
yük Meclisiniz meseleleri ulvî noktasında tutmayı bi ldikten sonra Ata
türk'ü sevmeyen veyahut Atatürk seviliyor mu, sevi lmiyor mu diye bu 
Mecl iste münakaşa etmeye lüzum yoktur. Atatürk seviliyor, eskisi kadar 
seviliyor. Hatta nesiller geçtikçe Atatürk sevgisi artıyor. Bu Kanun aza
lan Atatürk sevgisini tekit ve tezyit etmek için değildir. Ben böyle anl ıyo
rum. Eğer anladıklarım sizin anladığınız gibi değilse meseleyi tekrar mü
cerret olarak ortaya koruz, arkadaşlar. Fakat buna mukabi l bu Atatürk 
Kanununu müdafaa eden arkadaşlar diyorlar ki; inkılâpların mübeşşir i 
ve rehberi olduğu için onun heykellerine hücum etmekle bazı irticai fikir 
taşıyanlar zevk ve hınç a lmak istiyorlar. Belki olabilir. Fakat bir mil letin 
içinde kendi mübeşşir ini , rehberini ve bu memleket tehl ikeye düştüğü 
zaman, (ben Atatürk'ü böyle tavsif eden insanım) bu memleket in münev
verini, zabitini, köylüsüyle, bir araya getirip memleket i tehl ikeden kur
tarmak için millî birliği temin eden insan, bi lhassa fikir noktas ından, in
kılâplar noktasından münevver le halkın her tabakasını aynı gaye etrafı
na toplayabilen insan, sevi lmez mi? 

Bu, onun sevgisini artıracaktır, bunun aksini t evehhüm etmek, ka

nundan başka mana ç ıkarmak doğru o lmasa gerektir, arkadaşlar. Muh

terem arkadaşlar ım, Türk cemiyeti hergün i lerlemektedir, i lerleyecektir. 

Atatürk devri bir büyük, güzel, ulvî bir merhale devridir. Ondan evvel de 

bu c imeyet i lerlemekte idi. Bir çok mübeşşirler, mürşit ler geldi geçti . Fa

kat Atatürk bu milletin önüne geçen rehberlerin en realisti, bu topraklar 

üstünde hakiki hedefi nedir, onu bulan, irşat eden inandıran bir adam

dır. O halde inkılâpları hazmett iğ imiz günde de 150 sene sonra da hey

kelleri tecavüze uğrayabilir. Bundan korkmak lâzımdır, sebebi buna isti

nat e t t i rmemek lazımdır. İşte bu noktadan bu Kanun kişi imtiyazı doğu-
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rur denildiği zaman bendeniz yanı ldığ ımıza inanıyorum. Çünkü Mustafa 
Kemal , mil letin içinde ıstıraplarını temsil etmiş, şevklerini temsil e tmiş , 
inkılâplarını temsil etmiştir, onu bu milletin içinde yalnız "kişi" olarak 
göremiyorum. Bazı arkadaşlar, ö lmüş "kişidir" dediler. Arkadaşlar , öl
müş de olsa, yaşar bir halde de olsa Atatürk bizim için "kişi" değildir; ar-
zett iğim gibi kurtuluş rehberi, inkılâpların mübeşşir i , münevver ile halk 
ile hamleler yapan, içimizde yaşayan bir adamdır . 

Bu işlerin, bu hareketlerin mümessi l i olarak telakki e tmek ve her 
noktada, eserlerinde olduğu gibi bu anlayışın işaretlerini muha faza et
mek mecburiyet indeyiz . Çünkü onun eserleri, manevi şahsiyeti ve onla
rın işaretleri birbir inden ayrı lamaz, birkaç cahil çıktığı bi lerek b i lmeyerek 
tecavüz ettiği zaman bu noktalarda durmak ve tedbirler a lmak lazımdır, 
bunu her iki taraf da duyuyor. Kanunun lehinde ve a leyhinde konuşan 
arkadaşlar ımız duyuyorlar. Fakat şöyle veya böyle yapal ım, diyorlar. Ka
nunun lehinde bulunan arkadaşlarımız bu heykelleri, büstleri , sembol
leri muhafaza edelim. Bazı arkadaşlarımız da, eski kanunlar bunlar ı m u 
hafaza edebilir, diyorlar. Bu noktada her iki taraf da müttefiktir. Şeki lde, 
cezanın derecesinde, usulünde ayrıdırlar. Meselenin bendenizce asıl 
m ü h i m noktası budur. Hayat ımıza girmiş olan, inkı lâplarımızın, kurtu
luşumuzun ve ileri hürriyetlerimizin mümessi l i Türk milletiyle beraber 
onun içinde yaşayan Atatürk 'ün bu memlekette sahipliğini yapan, sahip
lik iddias ında bulunan gençler vardır. Mektepli çocuklar vardır. Ta lebe 
cemiyet ler i vardır ve bazı münevver ler var ki, ben inkı lâpçıyım, sen inkı
lâpçı değilsin, diyor ve her hangi bir nankör, kendini bi lmez taraf ından 
Atatürk 'ün işaret ettiği noktaya mânevi şahsiyetine hücum edildiği za
man Atatürk 'e sahabet eden bunlar bu hatayı, bu suçu işleyenlere ken
dileri cezalarını vermeye çalışıyorlar. Bu noktada Türk Mil letinin, huzu
ru bozuluyor. 

Eskiden belki Atatürk 'ün işaretine, heykellerine, remizler ine tecavüz

ler az o luyordu. -Bi lmiyorum, belki diyorum.- Bu, 14 Mayıs ' tan sonra, bi

z im iktidarımızın şu veya bu fikri taşıyan zümreler veya insanlara her

hangi bir müsamaha göstermiş o lmasından ileri ge lmez. Bunun bir sebe

bi de, hürriyetin; artık memlekette hava gibi, su gibi en lazım unsurlar

dan biri hal ine gelmiş olmasıdır. Bu havanın içinde bi lmeyerek yaşama-

mızdandır . Artık, hürriyet nizamı içindeyiz; bazı muzır kimseler bu hür

riyeti fenaya kullanabilirler. Bu hürriyeti takyit e tmemek, u m u m Türk 

Milletini kavuştuğu sevgil iden ay ırmamak istiyorsak bu Kanun lazımdır. 

Atatürk 'ün işaretlerine heykellerine, fikirlerine tecavüz edildiği z aman bir 

başka icra kuvvet inin, cemiyetlerin, zümrelerin, gençler in, münevver le -
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rin; biz Atatürk 'ün muakkibiyiz , diye ortaya at ı lmalarına mâni o lmak için 
bu Kanun lazımdır. Bunun için bir misal söyleyeyim : İstanbul 'da bir 
mecmua -çok hicranlıdır- Atatürk'ten bahsederken (12 senedir bir leş ta-
affün ediyor ve birçok leş kargaları da bu müteaffin leşin üzer inde bir ta
kım sebeplerle iş görmekte ve onu sebep göstererek faaliyet yapmaktadır 
lar) diye bir yazı yazıyor. 

Leş kargaları Türk matbuatı , Türk gençleridir. Atatürk 'e tecavüz edil
diği zaman bir kısmı mitingler yaparak, topluluklar yaparak veyahut İs
tanbul 'da yaptıkları gibi usulsüz ve kanunsuz olarak, gençler harekete 
geçiyorlar. Bir kısmı da ne yapal ım, nasıl harekete geçel im, diyerek bir 
araya gelen gazetecilerdir. Hakikaten gazeteciler İstanbul 'da bir araya ge
liyorlar ve bu tecavüze karşı ne yapabiliriz, diyorlar ve İstanbul Başsav
cısına gidiyorlar, diyorlar ki, 12 seneden beri taaffün eden leş Atatürk ve 
onun üstündeki kargalar, bizler, gazeteler münevverler , talebe cemiyet le
ridir. Harekete geçiniz, bizim hakkımızı arayınız, hakarete uğradık. 

İddia makamı , savcı harekete geçemiyor ve Atatürk 'ün şahsiyeti mâ
neviyesine ve onunla beraber bir fikir manzumesine ; bu milletin yıl lardır 
ve yı l lardır hasret kaldığı yenilik fikrinin mümessi l i olan Atatürk 'e karşı 
yapı lan bu tecavüz karşısında müddeiumumil ik harekete geçemiyor . Bu 
noktadandır ki bu Kanun lüzumunu hissettiriyor. Bu noktadan sonra 
Türk Milletinin, Türk gençlerinin, Türk münevver ler inin ve bütün bu ya
pı lmış olan iyi şeylere inanan ve onları kavramış olan yirmi mi lyon 
Türk 'ün mânev i huzurunu ve kalb istirahatini temin etmek için bu Ka
nun lâzımdır. Bendeniz bu kanaatteyim. 

Arkadaşlar , bu Kanun, demin dedim ki; f ikirlerimden tavzih etmedi
ğ im bir nokta kalmasın, diye çal ışıyorum, gayret göster iyorum. Cezmi 
Türk arkadaş ım dedi ki; Atatürk münakaşa edilmez. Böyle şey olmaz ar
kadaşlar. Bu Kanun Atatürk'e namuskârane tenkidler için lâzımdır. 

Arkadaşlar , artık bu memlekette diller açıldı, kalemler yazıyor. Bu 
memleket büyük ve ilahi rüzgârlar altındadır, bu memlekette her şey söy
lenecektir. Bu memlekette tenkid edi lmeyen adam, tenkid edi lmeyen fi
kir kalmayacaktır . Atatürk de münakaşa edilecektir. Fakat Atatürk, 
eserleriyle münakaşa edilecektir. Tezyif edi lmeden münakaşa edilecektir, 
hakarete uğrat ı lmadan münakaşa edilecektir. İşte bu Kanunun maksat
lar ından birisi de budur. 

Bazı arkadaşlar diyorlar ki; âdeta Takriri Sükûn Kanununa benziyor. 
Muhterem arkadaşlar; şunu ilave olarak söylüyorum, ben çok genç ya
ş ımda 1925 senesinde Takriri Sükûn Kanununun şurada bir gazeteci 
olarak nasıl çıktığını seyreden bir arkadaşınız ım. 
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Takrir i Sükûn Kanununun çıktığı zamanki hava, çıktığı devir ile bu

günkü devre arasında büyük, nihayetsiz farklar vardır. (Doğru sesleri). Bu 

memleket te artık Takriri Sükûn Kanunu bir daha ç ıkmaz ve ç ıkmayacak

tır. Hattâ sevgili arkadaşım Osman Şevki Çiçekdağ küçük bir tariz yap

tılar. İcabederse bu memleket in kurtuluşu için bir Takrir i Sükûn Kanu

nuna gidebiliriz, dedi. 

Muhterem arkadaşlar ım, bu memlekette artık bundan sonra fevkalâ

de tedbirlere hiçbir zaman ihtiyaç hâsıl olmayacaktır . Çünkü Türk mil le

tinin hakiki mümessi l i olan bu Meclisin uyanıklığı, asabiyeti ve zindel iği 

her şeyi doğru yola götürmeye kafidir. Bu memlekette her şeyin zamanı , 

kanunlarımızdır . Bu memlekette her şey, nizam alt ında yapı lacaktır . 

Onun içindir ki, nizamsızl ığa götüren işler dahi, en iyi usullerle ve hür

riyet nizamı içinde halledilecektir. Ne Takriri Sükûn Kanununa lüzum 

vardır. Ne de bu bir Takriri Sükûn Kanunudur. Bu Kanun, bu memleket 

te Atatürk 'e sahip çıkan ve Atatürk 'ün muakkib iy im diyen, birçok genç

lerin ve münevver ler in Atatürk 'ün işaretlerine, Atatürk 'ün manev i şahsi

yet ine tezyifkâr hücumlar yapıldığı zaman harekete geçebi lmek içindir 

sevgili arkadaşlar ım. 

Fakat kanun layihasını okudum. Esbabı mucibeyi gördüm. O esbabı 

mucibe ; o metin Hükümet in temin etmek istediği bu gayeyi ve biz im de 

tasavvur etmek istediğimiz bu gayeyi teminden biraz ayrı lmış gibidir. Bu

nun usul taraflarını, büyük Heyet, hukukçu arkadaşlar ımız bendenizden 

iyi bilirler. Hangi encümene gidecekse prensip üzerinde mutabık kalal ım, 

esbabı mucibesini değişt irmek suretiyle arzettiğim çerçeve içerisinde, ga

yeyi istihdaf edecek mahiyette değiştirelim. Arzum budur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCIS I S A M E T A Ğ A O Ğ L U 

(Manisa) — Çok muhterem arkadaşlar; Atatürk heykel ler ine, resimler ine 

ve kendisi hakkındaki eserlere karşı vâki taarruz ve tecavüzleri resen ta-

kibetmek salahiyetinin âmme mümessi l i olan savcılara ver i lmes inden ve 

bu çeşitli taarruz ve tecavüzleri cezalandıran bazı hükümlerden ibaret 

olan kanun tasarısının müzakere ve münakaşas ı hakikaten iki günden 

beri heyecanl ı bir şekilde devam etmektedir. Birçok arkadaşlar ımız ın or

taya attıkları fikirler açık bir şekilde iki teze dayanmaktadır . Bu tezler

den birisi, tasarıya muhal i f olan görüş şudur : Gelen kanun tasarısı bir 

şahsa muzaf ve ona gelecek taarruzları önleyici bir kanun tasarısıdır. 

Bu itibarla hem Anayasanın 69 uncu maddesinin sarih hükmüne , 

hem de demokrasi me fhumuna muhaliftir. Buna karşı olan ve tasarıyı il-
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t izam eden fikir de şöyle hulâsa edilebilir. Atatürk maddi bir varlık ola
rak ö lmüştür. Manevi varlık halinde ise dünkü gibi yaşamakta ve onun 
heykel ler ine, resimlerine, eserlerine karşı yapı lan tecavüz ve hakaret ler 
â m m e vicdanını zedelemektedir . Anayasanın 69 uncu maddes i yalnız ha
yatta olan kimselere ait olabilir. Bunun içindir ki gelen tasarı Anayasaya 
muhal i f o lmadığı gibi sadece amme vicdanını rencide eden bir kanun, 
hadiseler in önlenmesini temin edecek ve esasları da ihtiva etmektedir . 
Bu itibarla tenkid hürriyetinin tahdidi bahis mevzuu olamaz. Bu kanun 
cemiyet imizde tezahür eden hürriyetin ifadesi olarak kabul edi lmelidir. 

İşte arkadaşlar, hakikaten çarpışması lazım gelen iki görüş, iki tez 
bundan ibarettir. Fakat kısaca hulâsa etmeye çalıştığım bu iki görüş 
üzer inde görüşülürken hep beraber itiraf edel im ki, tasarı ve tezlerle he
men hemen hiç ilgisi o lmayan meseleler ve düşünceler ortaya atıldı. De
nildi ki; Atatürk sevgisi milletin kalbinde yaşıyor, onu millete zorla mı 
sevdirmek istiyorlar; denildi ki; bu tasarı fikir ve tenkid hürriyet ini tah
dit etmektir ; denildi ki; Atatürk'ü sevenlerin tazyiki ile bu tasarı getiril
miştir; denildi ki; bu kanunu yapanlardan demokrat ik hamleler beklene
mez. Hattâ denildi ki, bu kanunu yapanlar bir şahsı kendi menfaatler i 
için put laşt ırmak istiyorlar! 

Üzücü olan cihet şudur arkadaşlar : Konuşmalar yazık ki asıl çerçe

ves inden çıkarak bu sahalara taşınca üzerinde münakaşa edi lmesi ica-

beden prensipler bir tarafa bırakılıverdi. 

Hele bu sırada muhal i f arkadaşlarımızın tasarının mahiyet ini büsbü
tün değişt irecek bir teklifiyle de karşı laşınca iş biraz daha mudi l bir şe
kil aldı. Muhalefet kanun tasarısının inkılapları koruyacak hükümler le 
takviyesini istemektedir. Muhal i f arkadaşlarımız acaba böyle bir taktik 
kul lanmakla bir taraftan inkılâpların tehlikede o lduğu iddiasını tekrarla
mak, diğer taraftan da bizi inkılâpları tehlikeye düşürmüş o lmakla i tham 
etmek gibi bir maksadın peşinde midirler? 

AVNİ D O Ğ A N (Yozgad) — Onlar geçmiyor artık... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCIS I SAMET A Ğ A O Ğ L U 
(Devamla ) — Avni Bey bu kürsüden iki günden beri muvafık, muhal i f bü
tün arkadaşlar ımız ariz amik konuştular. Başta hükümet ve sayın Hü
kümet Başkanı olmak üzere kemali sükûnetle ve hükümete yakışır bir 
vekar ile d inlemiş bulunuyoruz. Müsaade ediniz ilk defa olarak diyebili
r im ki hükümet adına kanunun tahlilini yapmak üzere huzurunuza çık
mış bu lunuyorum. Niçin tahammül etmiyorsunuz arkadaşlar? (Soldan al
kışlar) Ş imdi bana izin verin arkadaşlar, ortaya atılan fikirleri birer birer, 
kısaca.. . 
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AVNİ D O Ğ A N (Yozgad) — Geçiniyor, geçmiyor artık. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI S A M E T A Ğ A O Ğ L U 

(Devamla ) — A f buyurun Avni Doğan Bey, af buyurun. Ş imdiye kadar ta

sarı üzer inde konuşanlar muhalefet değil, Demokrat Parti arkadaşlar ıdır , 

sözler imin büyük kısmı size değil onlara ait olacaktır, niçin tahammül et

miyorsunuz, niçin sabretmiyorsunuz? 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun efendim, devam edin. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCIS I S A M E T A Ğ A O Ğ L U 

(Devamla ) — Şimdi izin veriniz arkadaşlar; ortaya atı lan fikirleri birer bi

rer kısaca ele alarak, tasarı hükümler i ile ve mantık ölçüleri ile karşı laş

tıralım. Hislerimizi kar ışt ırmamak şartiyle hakikat la ne dereceye kadar 

ilgilidir mütalâa edel im. 

Tasarı Atatürk 'ün resimlerine, heykellerine, hakkındaki eserlere kar
şı vâki olacak tecavüzleri suç addetmektedir . 

Evvelâ arkadaşlar, iki günden beri tekrar edilen Ata 'ya ait eserler, sö

zü nereden çıkıyor? Bir arkadaş dedi ki, C. H. Partisi de Atatürk 'ün ese

ridir. Bozuk lisan da Atatürk 'ün eseridir. Tasar ıda Atatürk 'ün eserleri di

ye bir şey yoktur. "Atatürk hakkındaki eserler" vardır. Mantık me fhumu

na sokal ım. C. H. Partisi Atatürk hakkında bir eser midir? Bu, düşünce 

yapıs ına muhaliftir. Atatürk hakkındaki eserler başka şey, Atatürk 'ün 

eserleri başka şeydir. 

Sonra arkadaşlar, sonra aziz arkadaşlar, tasarının kul landığı ke l ime
lere dikkat buyurmanız ı çok rica ederim. Tecavüz, tahkir ve tezyif ke l ime
leri, bütün arkadaşlarımız gibi hukukçu arkadaşlar ımız çok iyi bilirler, 
tecavüz kel imesinin mânayi adlisi çoktan taayyün etmiştir; hakaret keli
mes in in manayi adlisi çoktan taayyün etmiştir, tezyif kel imesinin mâna
yi adlisi çoktan bellidir. Jüriler teşekkül etmiş ve yı l lardan beri, bu jür i 
lerin meydana koyduğu esaslar mahkemeler için çoktan içtihat hal ine 
gelmiştir. Bu kelimeler tasarıya girmiştir. Binaenaleyh bu kel imeler in ifa
de ettiği hukukî ve adlî mâna dışında herhangi bir mâna tasavvur e tme
mek gerektir. A m a günün birinde ya bir genç hâkim arkadaş veya müd
de iumumi arkadaş veya şu ve bu şekilde gaflete düşmüş bir vazifeli ar
kadaş tecavüz mahiyeti o lmayan bir hadiseyi tecavüz addedebi l ir mi? 

Arkadaşlar ; bu bir kaza gibidir, damdan başa düşen bir taş gibidir. 

Sokaktan giderken başınıza düşen bir taş gibidir. Böyle bir adli hataya 

da, kazaya da maruz kalmak mümkündür , olağan şeylerdir. Bir kısım ar

kadaşlar, iftiraya yol açar, dediler. Beş ahlâksız k imse her zaman yanya-

na gelir ve hepimiz için ayrı ayrı cebimden parayı aldı der, bizi karakola 
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kadar götürebil ir. Daha sonra iş müdde iumumiye aksedebil ir , müdde iu

mumi a ldanmışsa mahkemenin huzuruna da çıkarız. İftira öyle bir çirkef 

dalgasıdır ki; bir kere insan kapı lmasın! Müfterilik daha çok manev i bir 

illet o lduğu için kanunlar ve dinler tarafından te f in edilmiştir. Binaena

leyh tasarının iftiraya müsait olduğu hakkındaki tez, bunu söyleyen ar

kadaşlar affetsin, kabili müdafaa bir tez değildir. 

A f buyurun arkadaşlar, hukukun kuru dehlizleri içinde sizi bir daki

ka için sürüklemek cüretinde bulunduysam, bu, işte bu mevzu lara arka

daşlarımızın çok mantıki noktalarmış gibi sık sık yap ışmalar ından doğan 

bir zarurettir. 

Bir kere ibareyi ikiye ayırmak lazımdır. 

Bir, res im ve heykellere tecavüz. 

Res im ve heykellere nasıl tecavüz ve taarruz edilir, bu, sarihtir. O hal

de tereddüdü mucip olan nokta olsa olsa mantık çerçevesi içerisinde bu 

ibarenin ikinci fıkrası olabilir. Atatürk hakkındaki eserlerin ibaresi! A m a 

maalesef, affedin beni sevgili arkadaşlar ım, dikkat ed iyorum, iki günden 

beri bu ibare "Atatürk hakkındaki eserler" değil "Atatürk'e ait eserler" 

şekl inde tekrar edilip durmaktadır . Âdeta tasarı okunmamış gibi bir 

manzara var. Okunduğuna eminim. Fakat her halde mevzuun heyecanı 

içinde böyle oldu. 

Bu ikinci ibareye gelince; (Atatürk hakkındaki eserler) ibaresinin ma
nası sarihtir. Tekrar ediyorum. Alpiskender arkadaşımın dediği gibi Halk 
Partisi, Atatürk 'ün eserleri hakkında bir eser değildir. Bozuk l isan, Ata
türk'ün eserleri hakkında bir eser değildir. Kel ime gülünç oluyor. Yalnız 
mant ıka değil, Türkçeye de uygun olmuyor. 

Bendeniz bir mütalâa arzett im. Görüyorsunuz ki t amamen hukuk 

kaideleri içinde kalmaya çal ış ıyorum ve öyle kal ıyorum. Tasar ının fikir 

hürriyetini, tenkid hürriyetini tahdit edeceği hakkındaki , bir kıs ım arka

daşların kalblerinde doğmuş bulunan endişenin mebdei ve aynı zaman

da müntehas ı bu fıkradan, bu ibareden ibarettir. 

Evvela y ine yüksek v icdanınızdan gelen şu sesi dinleyiniz arkadaşlar; 

Demokrat Parti ekseriyetinin teşkil ettiği 9 uncu Büyük Millet Mecl is in

den, Demokrat Partinin birinci, ikinci, beşinci hükümet ler inden, iktidar

da kaldığı müddetçe iş başında bulundurulacak olan hükümet ler inden 

fikir hürriyetini, tenkid hürriyetini nezedecek bir hareket bek lemek De

mokrat Partinin beş senelik mücadelesini , onun etrafında toplanan Türk 

Mil letinin mücadelesini inkâr etmek demek olur. Biz im yürekler imizden 

böyle bir hareket gelmez. Evladını kesen bir baba, evladını ö ldüren bir 
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ana gibi oluruz arkadaşlar. Kanun hazır lanırken böyle bir maksat hiçbir 

zaman akla gelmemiştir . Bunu bir arkadaş söylediği için, arzed iyorum. 

Bu hepiniz in ve hepimizin vicdanı, hakikati inkâr olur. Y ine bir arkada

şımız bu tasarıyı hazırlayanların demokratik hamleler yapmak iktidarını 

haiz o lmadığını söyledi. 

Arkadaşlar , başta sizler, ve bu tasarıyı hazır layanlar en büyük de
mokrat ik hamleler hazırlayan insanlardır. Böyle bir söz bizlere reva mı
dır, arkadaşlar? İçimde hakikaten bir üzüntü var. Bunlar on sene, y i rmi 
sene sonra, tesadüflerle bu partinin içine girmiş, maksat lar ı ma lûm ol
mayan, şarlatanlıkla, demagoji ile kendisini göstermek suretiyle, par lak 
hitabet, parlak elbiselerle iş başına gelmiş insanlara bu sözleri söyleyebi
lirler. Fakat sizlere ve bizlere bu memlekette fikir hürriyetini tahdit e tmek 
isteyen insanlar, demokrat ik hamleleri önlemek isteyen insanlar, demok
ratik hamle yapmak kabil iyetinden mahrum insanlar, diyemezler. Vicda
nınıza tercüman o lduğuma kani im. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar diyorlar ki; Atatürk, bütün milletin kalbinde yaşıyor, ki 
yaşadığ ı muhakkakt ır . O halde arkadaşlar, bütün milletin kalb inde ya
şayan bir mefhuma, bir varlığa, ö lmüş bir şahsiyete tecavüz vaki o lduğu 
zaman o milletin kalbi, ruhu rencide oluyor demektir . Adlî sahada bir 
milletin v icdanı âmmesin i temsil eden makam neresidir? Savcıl ık değil m i 
arkadaşlar? Sokakta Ahmet Mehmet ' i ö ldürdüğü zaman savcıl ığın müda
hale etmiş olmasının sebebi vicdanı âmmenin, Ahmet le , Mehmet arasın
daki hadisesinde kendi payına bir hisse çıkarmış olmasıdır. Atatürk hey
kellerine, resimlerine yapılan tecavüzler vicdanı âmmey i a lâkadar ediyor 
demekt ir . Vicdanı âmmede sevilen bir insana ait hatıralara tecavüz vic
danı âmmey i rencide eden bir hadise o lduğuna göre bu hadise ceza hu
kukunun prensipleri içerisine girer, aksi takdirde ceza hukukunun pren
siplerini inkâr etmiş oluruz, tezada düşmüş oluruz. Diyorlar ki bu m e m 
leketin Fatih'i vardır, Süleyman' ı vardır, Mithat Paşa'sı vardır. Elbette 
vardır. Birçok hatip arkadaşlarımızın tebarüz ettirdikleri gibi büyük 
adamlar yet işt irmekle şöhret almış bir milletiz. Müsaade ediniz de Ata
türk'le bütün bu tarihi büyüklerimiz arasındaki bir büyük farka işaret 
edeyim. 

Atatürk, büyük, küçük, kadın, erkek şu hayat maceras ını beraber 

sürüklediğimiz hayat arkadaşımızdır. Benim 1938'de doğmuş olan çocu

ğumla bugün 70 yaşına gelmiş olan vatandaşlar, yani Türk mil let inin en 

büyük ekseriyeti, Atatürk 'ün mahalle arkadaşı, Atatürk 'ün mektep arka

daşı, Atatürk 'ün hususi hayat arkadaşı, Atatürk 'ün inkılâp ve askerl ik 

arkadaşı , Atatürk 'ü hiç o lmazsa ömründe bir defa o lsun görebi lmek için 
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peş inden koşmuş insanlardır. Yani hayat macerasını beraber yaşadığ ı 

mız bir adamdan bahsediyoruz. Fatih, Süleyman böyle midir? Ona karşı 

olan sevginin hususiyet inin aksi olan bir hisle, sevmemek hissi ile anlat

mak isterim. Sokakta biri beni yakalasa ve bana ben Fatih'e kin besl iyo

rum dese; bu adamın deli o lduğundan şüphe eder im. Fakat birisi beni 

yakalay ıp Mustafa Kemal 'e kin besl iyorum dese, acaba aralar ında ne geç

ti diye sorarım. Onu sevgi itibariyle, nasıl Fatih'le, Süleyman' la mukaye

se edebil ir iz? (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar , bana müsaade ederseniz, huzurunuzda Hükümet namı

na bu kanun tasarısını müdafaa ederken ve size bu tasarının zaruret inin 

sebeplerini tahlil ederken bir saniye Atatürk gibi merhum olan onun ar

kadaşı me rhum babamın bir hatırasını size nakledeyim. 

Atatürk ö ldüğü zaman şimdi milletvekili olan ablam Tezer Taşkıran 'a 

hususi bir mektup yazan babam, ki iki seneden beri yüzünü görmüyor

du, ve onun menkulü olarak öldü, şöyle diyordu, kızım Tezer, ben hayat

ta bu kadar ağır bir boşluk, bu kadar ağır bir e lem duymad ım ve böyle 

bir e lem duyacağımı da zannetmezdim. Yıllar ve yı l lardan beri havadaki 

müve l l idü lhumuza gibi, muhit imizdeki hararet gibi mevcudiyet i , sabah, 

öğle ve akşam bizi sarmış bulunuyordu. Şimdi hudutsuz bir boşluk için

deyim, diyor. İşte arkadaşlar, büyük hakikat budur! 

Anayasaya muhalefet meselesine gel iyorum. 

Aziz arkadaşlar ım, hukuk nazariyatı içine girmek isteyen bazı arka

daşlar ım oldu. Beynelmilel muahedelerden, bunlar ın tar ihinden, şundan 

bundan bahsedildi . Neden bu millet kürsüsünden nazariyatla uğraşa

l ım? Nazariyeler mantık ve zekâ kuvveti ile uzayıp giden münakaşa la ra 

yol açar. Ben diyorum ki, hukukta birinci kaide, insan cemiyet inin haya

tını idaredir. Hukuk, hayatı idare eder, hayattan doğar! Hukuk ölüler ile, 

ölüler âlemi ile alâkadar olmaz. Bilhassa Anayasa bir cemiyet in münase 

bet ler inde ana kanun olmak itibariyle elbette ki hayatı tanzim eden bir 

kanundur . İşte bunun içindir ki, 69 uncu maddede yazılı "kişi" tabiri yal

nız ve yalnız hayatta olanlara kabili tatbiktir. Ölüler âlemi hukuk saha

sına al ınırsa 20 milyonluk Türk milletinin uzun mazis inden bu yana mil

yar larca efradı ölmüştür. Birkaç zaman mezarlara hürmet edilir ve son

ra mezar lar tarumar edilir. 

Burada bir arkadaşımız dedi ki, Halk Partili arkadaşlar ım gücenme

sinler, arkadaşlar ıma cevap ver iyorum, şimdi böyle bir kanun yaparsak, 

yar ın onlar iktidara gelirlerse kendi şerefleri için de böyle bir kanun yap

mazlar mı? 
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Arkadaşlar , böyle bir kanun yapmak zaruretini duyarlarsa, veya za
ruret duymadan böyle bir kanun yapmak isterlerse, ekseriyette olacakla
r ına göre, biz ister yapal ım, ister yapmayal ım, onlar böyle bir kanun ya
pacaklardır . (Sağdan oooo sesleri). Kendileri şeflerine "millî ş e f demedi ler 
mi? (Soldan alkışlar). Binaenaleyh bu da bir delil teşkil etmez. 

Bir arkadaşımız da dedi ki, bu kanun tasarısı Atatürk 'ü sevenlerin 
tazyiki ile yapılmıştır. 

Arkadaşlar ımın hepsi bir noktada ittifak ediyorlar. Türk milleti Ata
türk'ü seviyor, o halde kanun tasarısı bütün milletin tazyiki ile yap ı lmış 
demekt ir . 

Arkadaşlar , gizli maksatlarla, Atatürk 'ün şahsına, mânev i var l ığ ına 
hakaret , hücum, tahkir yollariyle memlekette huzursuzluk yara tmak he
defini önlemek bakımından getirdiğimiz tasarı herşeyden evvel cemiyet in 
bir asayiş meselesini halle matuf bir kanundur. Ondan sonra arkadaş
lar, bu milletin tarihinde çok karanlık bir günde sembol o lmuş olan, bir 
millî mücade le sembolü o lmuş olan bir adamın hatırasına hürmet Kanu
nudur! . 

Şu anda hâtıralarım Birinci Meclise kadar gidiyor. Küçücük bir ço
cuktum. Bursa'nın düştüğü gün, yahut ertesi gün Birinci Büyük Millet 
Mecl is inde cereyan eden müzakerenin safhalarını hat ır l ıyorum. O za
manki tabirle kürsüye "Puşidei siyah" konulmuştu. O gün mil letvekil leri 
kürsüde heyecan ve teessürden ağlayarak nutuklarını b i t i rmeden inmek
tedirler. Birisi çıkıyor, Namık Kemal' in şiirinden bir parça okuyor : 

"Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini ." 

Yok mudur kurtaracak bahtı kara mâderini . " 

Bu anda Meclisi bir ö lüm sükûtu sarıyor. 

A laca karanlık içinde o zaman Mecliste bulunanlar bilirler, genç bir 
adam ayaklarının ucuna basarak kürsüye doğru ilerliyor, yüzü sapsarı
dır, konuşmaya başlıyor, sözlerinin her kelimesi Mecl is sa lonunun pen
cereler inden taşarak Ankara 'y ı ve oradan bütün yurdu sarıyor, "Kendi 
namıma, sizlerin herbiriniz namına, bütün Türk milleti namına dünyaya 
ilan ed iyorum : 

"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, 

Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini . " 

(Alkışlar) 

İşte arkadaşlar konuştuğumuz kanun bu adamı hakaretten kurtar
mak, bu hatıraya saygı göstermek için yaptığımız kanundur . (Bravo sesle
ri, sürekli alkışlar.) 
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BAŞKAN — Müzakeresi yapı lan Kanun tasarısı hakkında iki Birle

ş imde leh ve aleyhte en geniş ölçüde konuşmalar oldu. Hükümet bu ko

nuşmalara cevap verdi. İçtüzük hükmüne göre Hükümet ten sonra en 

son söz bir milletvekil inin olacağına göre sırada bulunan Sedat B a r ı y a 

söz vereceğ im. Sonra müzakerenin yeterliği hakkındaki takrirleri tasvibi

nize arzedeceğim. 

Sedat Barı burdalarsa buyursunlar. 

SEDAT BARI (Seyhan) — Muhterem arkadaşlar; tasarının a leyhinde 

konuşan bazı arkadaşlarımızın sıksık vehim ve endişeden bahsetmeler i 

müzakere mevzuumuzu teşkil eden meseleyi sanki, birdenbire akla geli

vermiş itisafi bir fikir eseri olarak kabul ettikleri zehabını vermektedir . 

Bir müddet ten beri hepimizin gayretle müşahede ettiğimiz hadiseler bü

tün mana ve delaletleriyle ortada iken bu tasarının gerekçelerini okuma

mış da olsak Hükümet i Yüksek Meclis huzuruna böyle bir tasarı ile çık

maya sevkeden amilin spontane bir endişe olmadığını , bu 'du mücerret te 

kâin bir nokta üzerine faraziye yürütmemiş o lduğunu kabul e tmemiz ica-

bedecekt ir . Barbaros 'un heykel ine, Ahmet Mithat Efendinin, Namık Ke

mal' in, Ziya Paşan ın yurdun birçok yerlerinde hürmetle yükse len büstle

rine bir fiske vurmak kimsenin aklına gelmezken Atatürk heykel ve büst

lerinden 12'sine bir veba sirayeti ve elektrik seyyaletiyle on gün zarfında 

ileri tecavüzler yapılmıştır. Bu tecavüzlerin hedefini taştan veya tunçtan 

yapı lmış bir heykelin, yahut 12 sene evvel ebediyete intikal etmiş bir fani

nin şahsiyeti teşkil ettiğine elbette ki, inanmak mümkün değildir. 

Saldırının o heykel ve ismin arkasında saklı olan hatıraya onun geri

ye bıraktığı eserlere matuf o lduğundan asla şüphe yoktur. Ni tekim ben

deniz şahsan Lenin'i lanetle anarken onun şahsını değil, bolşev izmi gö

rüyorum. Lanet imin hedefi bolşevizmdir. 

Bendeniz bunu ifade ederken diğer arkadaşlar ım veçhile inkılâpları 

bir şahsın resim ve heykellerinde toplamış vaziyette deği l im. Bu istidradı 

y a p m a m a muhterem arkadaşımız Bedii Enüstün'ün inkılâpları bir şah

sın resim ve heykel lerinde toplayan dimağlardan ileri hamleler beklene

meyeceğ i tarzında bir cümle kul lanması saik olmuştur. Bunun la ne de

mek istedikleri biraz güç anlaşı lmaktadır. 

Kasdettikleri manada bir toplama hükmü istihracına imkân olamaya

cağına göre kurmak istedikleri kaziyenin butlanı aşikârdır. Tasarıyı ha

zır layanlarla onu tasvip edenlerin heyeti umumiyes in i böyle batıl bir id

dianın şümulüne alan bu ifadesinin muhterem arkadaşımız ın part imi

zin muhalefet devrini yaşamamış bulunmasından doğan bir sürçü l isan 
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o lduğuna işaret ederken hiçbir arkadaşımızın diğerlerine karşı böyle bir 
l isan kul lanmasının yer inde olmadığını beyan etmek mecbur iyet indey im. 

Atatürk milletin kalbindedir; heykelleri kanunla korumaya lüzum 
yoktur diyen arkadaşlarımızı hâdiseler teyit e tmemekte hakikaten mil le
tin kalb inde yaşamakta olan Atatürk'e üç beş soysuzun tecavüz etmesi
ne söz ve mütalâalar kâfi bir barikat teşkil etmediği açıkça görülmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bayrak gibi, milletleri kayıtsız, şartsız bir 
noktada birleştiren hayat sembolleri yanında beşeri sembol ler in bulun
ması lüzumu elbette inkâr edilemez. İçtimai kütlelerin kıraati bu beşeri 
sembol ler in çokluğu ile ölçülmektedir. Al lah'a hamdolsun ki beşer tarihi 
yazı ldığı günden beri her devrimizi süsleyen böyle sembol ler in çokluğu 
bak ımından bizimle boy ölçüşecek hiçbir millet yoktur. 

İşte muvafık, muhalif, kadın, erkek, küçük büyük hepimizi bir nok
tada birleştirmesi icabeden Atatürk'te yaşadığımız, devrin sembolüdür . 
Öyle bir devrin ki kendisine bir bıçak sırtı kadar yakın bir z amanda Os
manl ı lar ın Türkten gayri her çeşidine daha çok hürmet edilir. Anado lu lu 
o lmak bir kusur gibi görünür, Türk dili konuşmak cehalet ve iptidailik 
olarak kabul edil irken bu devirde göğsümüzün bütün kuvvetiyle bütün 
bir c ihan önünde ne mutlu Türküm diyene diye haykırabil iyor ve bundan 
haklı bir gurur duyuyoruz. Millete mal o lmuş şahsiyetlerin içt imai ve ta
rihi tenkidleri bu hususta yetkisi olanlar tarafından yap ı lmakta ve elbet 
y ine de yapılacaktır. Fakat onlara söylerim ama b i lmem bir tenkid edile
cek tarafları vardır veya yoktur, şunu yapmıştır, bunu yapmamışt ı r tar
z ında geniş bir münakaşa mevzuu yapmaktan tevakki etmek muvafık 
olur kanaat indeyim. 

Çünkü bu tarzdaki münakaşalar bazılarımızın gönlünde bir hakkın 
eksi lmesi , bir ışığın kararmasından başka hiç ama hiçbir fayda sağlama
yacaktır . Fazilet mükâfat ı hikâyesinin sosyal ve psikolojik bir manas ı 
vardır arkadaşlar ım. Atatürk bütün milletin coşup taşan gözyaşları ile yı
kanarak ebediyete intikal ettikten sonra, hatırası hepimizden y ine hepi
mize emanet kalmıştır. Onu y ıpratmamak hakiki millet iradesiyle iktida
ra ge lmiş ilk Meclis olarak herkesten evvel biz demokrat lara düşen asil 
bir vazife olacaktır. Dört seneden beri cereyan eden bütün kongreler imiz
de başta gelen temenni onun ebedi istirahatgâhı olacak anıt-kabrin bi
ran evvel yaptır ı lması o lmuştu. Demokrat Parti iktidarı bu umumi te
menniy i tahakkuk ett irmeye çalışırken onun hatırasına hürmetsiz l ik 
edenleri şu veya bu mülahaza ile müsamaha edememek mecbur iyet inde
dir. 
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Muhterem arkadaşlar ım; muhalefet part is inden sayın Kâmil Boran 
arkadaşımız konuşmalar ının başında 12 seneden beri böyle bir ihtiyaç 
duyulmadığ ı halde bugün böyle bir tasarı getiri lmesi zaruret inin hâsıl 
o luşuna eseflerini beyan ettiler. 

Bu esefin arkasında ifham etmek istedikleri şey, Halk Partisi iktidarı 
zaman ında Atatürk 'ün eserleriyle heykellerini korumak m ü m k ü n olduğu 
halde Demokrat Partinin buna muvaffak olamadığı iddiasıdır ki, bu da 
kendi ler ince zaıf işaretidir. Öyle anlaşılıyor ki, sayın arkadaşımız dünle 
bugünün arasındaki farkı hâlâ idrâk edememiş , her şeyi ters gösteren 
göz lüğünü henüz değiştirmemiştir. 

Bazan dayak, bazan tabutluk, bazan terör ve müstemirren hafiyelik 
devri olarak en haklı sözlerin söylenemediği , en doğru hâdiseler in yazı la-
madığ ı o 12 yıl zarfında dürüst ve şerir farkı gözet i lmeksizin bütün va
tandaşlar yıldırı lmış bulunuyordu. Kanunun değil de keyfi idarenin, key
fi muamelen in hâkim olduğu Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 18 in
ci maddesiy le karakolların her gece Bekirağa bö lüğünden geniş bir kad
ro ile dolu o lduğu o devirle bugünün en geniş hürriyet şartları bu iki ay
rı z amanda geçmiş ve geçecek hadiseleri mukayeseye imkân verebil ir mi? 

Biz hürriyeti kanunların teminatı alt ında ve sınırı içinde ka lmak üze
re hiçbir kayda tabi tutmamaktayız . 

Her bünye i içt imaiyede bulunabi lecek bazı tıynetsizler kanunlar ın 
açık kalmış noktalar ından sızarak hürriyeti suiistimale kalkarlar. Basit 
bir maksad ın arkasına gizlenerek mukaddesata tecavüz cüretini gösterir-
lerse elbette Demokrat Parti iktidarı olarak o gedikleri kapamak birinci 
vazi femiz olacaktır. 

Bu çekiç darbelerinin doğrudan doğruya asıl inkılâpları ist ihdaf etti
ği ve Türk milletinin bir huzursuzluğa sevkedi lmek istendiği aşikârdır. 
İşte bu tasarı kanunların açık kalmış noktalarının kilidi o lacak ve bu su
retle ister sarıklı ister mürtet, ister Kemalist inkılâpçı, ister mürtec i kı
l ıklarında milletimizi huzursuz luğa götürmeye çalışan komünis t ajanla-
riyle o menfur ideoloji emel ine asla muvaffak olamayacaktır . 

Sayın Sinan Tekelioğlu bu kanunun söz hürriyetini or tadan kaldıra
cağını insanın evinde bile rahat olamacağını iddia edecek kadar ileri bir 
perseküsyon izhar ettiler. Bir sene zarfında düşen yüzbinlerce yı ldır ım
dan birinin isabeti, iki müfterinin iddiasiyle beş yıl hapse m a h k û m ol
maktan çok kuvvetli bir ihtimal dahil indedir. Gerek kendi ler inin, gerek 
sayın General Salâhaddin Âdil ' in i fadelerinden herkesin mut lak Ata
türk'ü tenkidetmek mecburiyet i ve zaruretini hissetmekte o lduğu gibi bir 
zehap uyanıyor. 
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Asla varit o lmayan bu hale rağmen şahsi iğbirarın ifadesi mahiyet in
de o lmayacak tarihi ve sosyal tenkide bu tasarı hiçbir suretle engel teş
kil e tmemektedir . 

Kaldı ki; böyle bir tasarı ve kanun mevcut olmadığı bir z amanda Ada-

na'da bizzat sayın Sinan Tekelioğlu, Atatürk aleyhinde kendis ine yanl ış 

olarak izafe edilen bir beyanat dolayısiyle maşerî v icdanın gösterdiği re

aksiyonu pek iyi hatırlarlar. Bu tepki kendilerine yanlışl ığı tamamiy le 

düze l tmeye ve keyfiyeti derhal tavzih etmeye mecbur etmişti . 

Millet Atatürk'ü kendisine maletmiştir. Beş senelik siyasi hayat ımız

da muhalefete ve muvafakate bir tek vatandaş çıkıp da : Sakın ha Ata

türk'ün hâtırasını daha çok derinleştirecek kararlar almayın, onu da di

ğer kahramanlar arasına irca edin, diye bir söz sarfetmedi. Bi lakis onun 

ebedi ist irahatgâhına yerleşt ir i lememiş o lmasından duyduğu derdi teren

nüm etti. 

Bugün de tecavüz hâdiselerinin akabinde bölge bölge gösteri len geniş 

akislerle yer yer kongrelerde bu kanunun çıkarı lması hakkındaki temen

nilere şahit olmaktayız. 

Bizler teşriî organ olarak şalisi mütalâalarımızın t amamen haric inde 

maşer î temayülün mümessi l i o lmak vazifesiyle mükel le f bu lunmaktay ız . 

Sayın Bahadır Dülger arkadaşımız başta olmak üzere bazı arkadaşlar bu 

tasarının Anayasanın 69 uncu maddesine aykırı o lduğunu ısrarla iddia 

ettiler. 

Gerek Bahadır Dülger, gerekse tekrir ve terditleriyle bize edebiyat zi
yafeti çeken Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşımızın iddialarının esaslı hiç
bir mesnedin i bulmak mümkün değildir. 

Hukuki diye ileri sürdükleri mütalâalar daha ziyade indi mahiyet te 

o lup önümüzdek i mevzua ve realiteye uymamaktadır . 

Anayasanın bu maddesi , her türlü grup, sınıf, aile ve şahsi imtiyazla

rı kaldırıyor ve menediyor. 

Vatandaş lar arasında eşitliği bozacak imtiyazlardan kasto lunan mâ

na, bazı mükellef iyetlerin bazı kimseler üzerinden ilgası, bazı nimetler in 

bazı k imselere hasr veya tevcihinden ibarettir. 

Bu tasarıyı kanunlaşt ırmış olmakla biz k imden ne gibi mükellef iyet i 

i lga edip k ime ve ne şekilde bir nimet hediye ediyoruz? 

Hayattaki Mustafa Kemal 'e 2622 sayılı Kanunla Atatürk adını imtiya-

zen kabul eden bu millet, ebediyete intikal etmiş, kişil ikten mana hal ine 

ge lmiş, aziz bir hatıranın, bi lhassa o hatıranın arkasında saklı olan bir 
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mefkurenin siyaneti için imtiyaz değil, bir cemile olan bu kanunun çık
mas ında asla kıskançlık göstermeyecektir . 

BAŞKAN — Şimdi müzakerenin yeterliği hakkındaki takriri okutaca

ğ ım. Celâl Yardımcı arkadaşımız kifayet aleyhinde söz aldı, takririn 

okunmas ından sonra kendisine söz vereceğim. 

Yüksek Başkanl ığa 

Bahis Mevzuu Atatürk'e karşı işlenen suçlar hakkındaki Kanun tasa

rısı üzer inde kafi derecede konuşulmuş ve tenevvür edi lmiş o lduğundan 

müzakeren in sona erdiri lmesini arz ve teklif ederiz. 7.V. 1951 

Maraş Kayseri 

Mazhar Özsoy Mehmet Özdemir 

Gaziantep 

Süleyman Kuranel 

B A Ş K A N — Celâl Yardımcı . 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar; müzakerenin kifayeti aleyhin

de konuşmak için huzurunuza gelmekle, tahmin edersiniz ki, tasarının 

a leyhinde konuşmak arzusundayım. (Gülüşmeler) 

Şimdi neden kifayeti müzakere aleyhinde bu lunuyorum? Öteden be
ri, bilirsiniz, bu kifayeti müzakere takriri benim en çok üzer inde hassa
siyetle durduğum bir meseledir. Yine ince tarafıma dokunduğu için bu
raya geldim. 

Saniyen deminden beri dikkat ettim, 4 arkadaş lehte konuştuktan 
sonra kifayeti müzakere takriri mevzuubahis oldu. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Üçüncü nokta : Başkanl ık Divanı, hâdisenin kemali ile müzakere 

edildiğini ve her şeyin anlaşı lmış bulunması sebebiyle kifayeti müzakere 

takririni reye koyacağına işaret buyurdular. Ben her şeyin tamamiy le gö

rüşü lmüş ; konuşulmuş o lduğuna kani değil im. Mesela huzurunuza ge

l irken neden bu tasarının aleyhinde bu lunduğumu arzedecekt im. Bu ar-

zedeceğ im hususlara şimdiye kadar başka arkadaşlar taraf ından temas 

edi lmedi. Mese la âmme sevgisi, âmme vicdanı veya â m m e hukuku var

dır. Buna dokunacakt ım. Ceza hukuku, ceza kanunu yo luyla ne zaman 

ceza müeyyideler i v a z ede r ? Buna dokunacakt ım. Orta çağda konulan 

" lese-Majeste" denilen Kirala karşı saygısızlık edenlere karşı vazıı kanu

nun çıkardığı kanunun nasıl sonradan paçavraya çevrildiğini anlatacak

tım. Hâsıl ı daha birçok anlatacaklarım vardı. Ben bunlar ı Atatürk 'ü da

ha az sevdiğ imden değil, Atatürk'ü çok sevdiğim fakat milletin hürriyet 

haklar ına ve kanunlar ına köle derecesinde bağlı o lduğumdan söyleye-
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çekt im. Eğer Atatürk sevgisi mevzuubahis olsaydı Atatürk sevgimi her 
arkadaşın sevgisiyle teraziye koymaya da hazır ım. Şu itibarla arzett iğ im 
hususlara cevap olmak üzere kifayeti müzakere takririnin biraz evvel ar
zett iğ im mesele de nazara alınarak, yani 4 lehte konuşulduktan sonra bir 
tek aleyhte konuşulduğu için bu takririn reddine karar ver i lmesini teklif 
ed iyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz. İçtüzüğün 103 üncü maddes in i ay
nen okuyorum. "Bir tasarı veya teklif görüşülmeye baş lanınca Başkan 
tümü hakkında düşünceler ini bi ldirmek isteyenlere söz verir. 

Görüşme konusunda yana, karşı ve üzerine söz isteyenlerden en az 
ikişer milletvekili söz söylemeden görüşmenin yeterliği oya konamaz . " 

İşte arkadaşlar, geçen Cuma gününden başl ıyarak bugün de dahil ol
mak üzere üzerinde saatlarca konuşuldu. Birçok arkadaşlar ımız tasarı
ya muhal i f olduklarını, söylediler. Yine birçok arkadaşlar ımız kanun ta
sarısının lüzum ve vücubuna işaret ettiler, Başkanl ık Divanı, sizlerin 
müsamahan ı za güvenerek, en geniş bir şekilde konuşma imkânlar ını ha
zır lamış bulunuyor. 

Ş imdi müzakerenin yeterliği hakkındaki önergeyi okut tum. Tasv ip 

ederseniz tümü üzerindeki müzakere bitmiş olur, tasvip etmezseniz mü

zakereye devam ederiz. 

Ş imdi müzakerenin yeterliği hakkında okunan önergeyi reyinize arze-

d iyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar. 

C E V D E T SOYDAN (Ankara) — Usul hakkında söz ist iyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, reye konmuştur. (Ayağa kalkalım sesle
ri) Tereddüt edilirse onu da rica ederiz. 

Müzakerenin yeterliğini kabul etmeyenler.. . 

Efendim, Divan kâtibi arkadaşlar önergenin kabulü hakkında 122, 
reddi hakkında 110 el saymışlar (Ayağa kalkalım sesleri) 

Müzakerenin yeterliğini kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar.. . 146 
ncı müzakerenin devamını istiyenler lütfen ayağa kalksınlar.. . 

Evvelce ayağa kalkanların şimdi tekrar ayağa kalktığını arkadaşlar 

söylüyorlar, bir yanlışl ık olmasın. (Yanlışlık yok sesleri). 

Arkadaş lar , müzakeren in devamını isteyen arkadaş lar ın sayıs ı 

141'dir. müzakerenin devamını istemeyen arkadaşların sayısı da 152'dir. 

Fakat 146'da ittifak ediyor arkadaşlar. Müzakerenin kifayeti kabul edil

miştir. 

Şimdi diğer takrirleri okutuyorum. 
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Yüksek Başkanl ığa 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun tasarısı muhtev i 

yat ının hukuki esaslar ve Anayasa mucibince Ceza Kanununa ithali ge

rekip gerekmeyeceği hususunun tetkik ve tayini sadedinde, tasarının bir 

kere de Anayasa Komisyonunca incelenmesini arz ve teklif eder im. 

Giresun Milletvekil i 

Arif Hikmet Pamukoğlu 

T. B. M. M. Başkanl ığ ına 

Atatürk Kanununun müzakeresi sırasında, birçok kıymetl i arkadaş

larımız taraf ından bu kanunun Anayasanın 69 uncu maddes ine aykırı 

o lduğu ve "fert için imtiyaz" bahşeden kanunlar ın ç ıkar ı lamayacağı pek 

haklı olarak ileri sürülmüştür. 

Bu sebeple tasarının bir kere de Anayasa Komisyonunda müzakere 

edi lmesi için bu komisyona havale edilmesini arz ve teklif ederiz. 

4.V.1951 

Çorum Sivas 

H. Ortakçıoğlu İlhan Dizdar 

Çorum Ankara 

A. Başıbüyük R. Eren 

4.5.1951 

Yüksek Başkanl ığa 

Müzakere edi lmekte olan kanun tasarısının Anayasa ile a lâkası oldu

ğundan, tasarının bu Komisyona havale edi lmesini saygı larımla arzede-

r im. 

Kocaeli 

Mehmet Yılmaz 

4 Mayıs 1951 

Sayın Başkanl ığa 

Atatürk 'ün mânevi varlığını koruma kanunu tasarısının gerek Adalet 

Komisyonunda ve gerek Umumi Heyetteki müzakeresi sırasında, tasarı

nın Anayasan ın 69 uncu maddes ine muhal i f o lduğu defaat ile ifade edil

miş ve bu ifadelerin zihinlerde yarattığı tereddütler zail o lmamışt ır . 

Bu tereddütler izale edi lmeden ve tasarının Anayasaya muhal i f o lup 

o lmadığ ı tespit edi lmeden tasarının müzakeresi Anayasanın ruhuna ay-
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kırıdır. Bu husus nazarı itibare alınarak tasarının Anayasa Komisyonu

na havale buyurulmasın ı arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Bahadır Dülger 

Sayın Başkanl ığa 

Atatürk Kanununun Anayasaya aykırı olup olmadığı hususu Anaya

sa Komisyonunda incelenmemiştir . 

Bu husustaki tereddütleri ortadan kaldırmak için evvela kanunun 

Anayasaya aykırı o lup olmadığı keyfiyetinin reye konulmasın ı r ica ede

r im. 

Zonguldak 
Cemal Kıpçak 

7.V.1951 

Yüksek Başkanl ığa 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Hükümet taraf ından teklif 

edi len kanun tasarısının bir kere de Anayasa Komisyonunda tetkik edil

mesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Mecdet Alkin 

B A Ş K A N — Bu takrirler de Adalet Komisyonuna gönder i lmesini iste

yen tekliflerdir. 

Yüksek Başkanl ığa 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun tasarısının Komis

yona iadesiyle Hükümet in ç ıkarı lmasında zaruret gördüğü kanunun 

Türk Büyükler ine şâmil bir ad veri lmesi suretiyle düzen lenmes ine karar 

ver i lmesini arz ve teklif eylerim. 

Erzurum 
Mustafa Zeren 

27.IV. 1951 

Yüksek Başkanl ığa 

Arzett iğ im sebeplerle tasarının Adalet Komisyonuna iadesini arz ve 

teklif eder im. 

C.H.P. Grup Başkanveki l i 
Yozgad Milletvekil i 

Avni Doğan 
7.V.1951 
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Yüksek Başkanl ığa 

1. Müzakere kâfidir. 

2. Atatürk 'ün evladı yoktur. Biricik vârisi olan hemşiresine Atatürk 'ü 

müdafaa vazifesini b ı rakmak doğru değildir. Bunun da çocuklar ı yoktur. 

Millete malo lmuş Atatürk için her vatandaşa manevi varis sıfatiyle şikâ

yet ve dava hakkı verilmelidir. Aynı zamanda savcılara da a m m e davası 

ikame etmek salahiyeti ve mecburiyet i verilmelidir. Ceza Kanunundak i 

hakaret bahisleri ve 516 ncı madde kafidir. Bu cezaları art ı rmaya lüzum 

yoktur. Savcı lara ve her vatandaşa dava ikamesi hakkı vermek ve başka 

ceza tayinine meydan vermemek üzere tadilat yapmak için tasarının Ada

let Komisyonuna iadesini teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 

Ali İhsan Sâbis 

BAŞKAN — Okunan takrirlerin bir kısmı kanun tasarısının Anayasa

ya uygun olup olmadığının belirti lmesi için Anayasa Komisyonuna gön

deri lmesini istiyor. Bir kısmı da Adalet Komisyonuna. Evvela Anayasa 

Komisyonuna gönderi lmesini isteyen takrirleri tasvibinize arzedeceğ im. 

Komisyona gitmemesini arzu edenler... Komisyona gitmesi kabul edil

miştir. 

Bir de her ikisine gitmesini istiyen bir takrir geldi. (Olmaz, olmaz sesle

ri). 

Arkadaş ımız usul hakkında konuşacakmış. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, tasarının gerçi Anaya

sa Komisyonuna havalesi kabul edildi. Fakat orada Anayasaya uygunlu

ğu kabul edildiği takdirde kanun tasarısının metni üzerinde de y ine du

rulması lâzım geldiği kanaat indeyim. O bak ımdan bir de Adalet Komis

yonuna gitmesi lâzımdır kanaat indeyim. 

B A Ş K A N — Anayasa Komisyonundan geldikten sonra tekrar reyinize 

arzolunur. 

9 Mayıs 1951 Çarşamba günü saat 15'te toplanmak üzere toplantıya 

son ver iyorum. 
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(*) 23.7.1951 tarihli 103 üncü Birleşim Tutanak Dergisine eklidir. 
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Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (*) 

Anayasa Komisyonu Raporu 

T.BM.M. 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. 1/167 12.VI1.1951 
Karar No. 9 

Yüksek Başkanlığa 

Kamutay ın 7.V. 1951 tarihli 73 üncü Bir leşiminde Atatürk a leyhine 

işlenen suçlar hakkındaki tasarının ve Adalet Komisyonu raporunun 

müzakeres i sırasında tasarının Anayasa hükümler ine muhal i f o lup ol

madığ ın ın bir kere de Anayasa Komisyonunca tetkik o lunması için veri

len önergeler kabul edilerek tasarı komisyonumuza havale ve tevdi o lun

makla Hükümet namına Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu hazır ol

duğu halde incelendi. 

Görüşmeler sırasında tasarının Anayasaya muhal i f o lduğunu beyan 

edenler in mütalâaları şu suretle hülasa edilebilir : 

I. Anayasanın 69 uncu maddesinde (Türkler kanun karş ıs ında eşit

tirler ve ayrıksız kanuna uymak ödevindedirler. Her türlü grup sınıf, ai

le, kişi ayrıcaları kaldırılmıştır ve yasaktır ) deni lmektedir . Atatürk ö lmüş 

o lmakla beraber kendisi bir Türk ve kişi o lduğuna göre bu şekilde husu

si ve şahsi bir kanun çıkarı lması halinde 69 uncu madden in menett iğ i 

ayrıca ( imtiyaz) kendisine ve ailesine bahşedi lmiş olacağı gibi Türkler in 

kanun karşıs ında eşit bulunduklar ı prensibi de ihlal edilecektir. 

II. Bu tasarı kanunlar ın haiz bulunması lazım gelen umumi l ik ve mü-

cerretl ik vasfına da uygun değildir. 

III. Tasarının maddeler inde kullanılan (her ne suretle o lursa o lsun te

cavüz) ve (Atatürk hakkındaki eserler) tabirleriyle ve (gibi) edatiyle de 

Anayasan ın tanıdığı bazı haklar tahdit ve takyit ve suçların muayyen iye-

ti esası ihlal edi lmiş olacaktır. 

IV. Vatandaşlar ın âmme hakları diye anılan haklar, ma lum olduğu 

üzere, 1789 tarihinde Fransız Hukuku beşer beyannamesiy le c ihana ilan 

edi len ferdi haklar silsilesi olup bütün anayasalara geçmiş ve biz im Ana

yasamızda da bir fasıl halinde yer bulmuştur. Â m m e hakları şahsiyete 
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bağlı ve zaruri olduları için bunlara bazan insan hakları ve insanla do
ğan haklar da denir. Bu haklardır ki Devletin fertlere karşı haiz o lduğu 
salahiyet ve hakimiyet in hududunu tayin ve Devletin hükümranl ık kud
retine karşı muvazene tesis ederler. 

Â m m e hakları iki sınıfa ayrılabilir : 1. Müsavat hakkı, 2. Hürr iyet 
hakkı . Anayasamız ın 69 uncu maddesi bu müsavat haklar ından bahset
mektedir . Gerek bu madde ile gerek diğer Devletlerin buna mümas i l olan 
Anayasa maddeler iy le temini istihdaf edilen müsavat ; kanun karş ıs ında 
müsavat , mahkemeler önünde müsavat, kanunlar ın istedikleri vasıfları 
haiz o lmak şartiyle Devlet memuriyet ler ine tayininde müsavat , askerl ik
te müsavat ve vergiye tabi o lmakta müsavat gibi hususlardır. Kaldır ı lma
sı kasdedi len imtiyazlar da, bu gibi hususlarda mevcut olup müsavats ız
lık husule getiren imtiyazlardır. ( İmtiyaz) tabirinin muhtel i f manalar ı var
dır. 69 uncu maddedeki imtiyaz (ayrıca) umumî ve siyasî manas ında kul
lanılmıştır ki, diğerlerinin mahrum olduğu ve haiz o lmadığı hak ve men
faatlerin hukuki ehliyeti haiz bir kimseye yahut bir aile ve zümreye bah
sedilmesi demektir. Kaldı ki muhtevası yukarda beyan edilen medeni mü
savat bugün münakaşal ı olan içtimai mukavele veya tabiî hukuk nazari
yelerine kadar çıkarılmaksızın fertlerin cemiyet içinde mesleklerini serbest 
olarak geliştirmek hakkı ile izah, hatta bu esasa irca edi lmektedir. 

Buna göre medenî müsavat yaşayan her vatandaşa serbest inkişaf 
sağ lamak lüzumundan mülhemdir . Şu halde vatandaşın bu ge l işme hak
kına sekte yahut nakise vermeyen bir kanun hükmü ile müsavat umde
sinin bir ilgisi bahis mevzuu olamaz. 

Maddedek i (kişi) kelimesi eski metindeki (fert) kel imesi yer ine kon
m u ş o lmakla beraber Anayasanın diğer bazı maddeler inde (şahıs) yer in
de de kullanılmıştır. Fert, hukuki manada bir şahıstır. Yani haklardan 
istifade eden ve hak sahibi olabilen varlık demektir. Hak sahibi o labi lmek 
için de şahsiyet in zeval bu lmamas ı yani ferdin hayatta o lması icabeder. 
Türk Kanunu Medenisinin 27 nci maddesi "şahsiyet, çocuğun sağ olarak 
tamamiy le doğduğu andan başlar ve ö lüm ile nihayet bulur. Çocuk sağ 
doğmak şartiyle ana rahmine düştüğü andan itibaren medenî haklardan 
istifade eder" diyerek şahsiyetin başlangıcını ve sonunu tespit etmiştir. 
Atatürk de e lyevm yaşamadığ ına göre kendisi için 69 uncu maddede kas
tedilen manada bir imtiyaz tanımak mülahazası varit o lmadığı gibi tasa
rıda böyle bir imtiyaz tanınması derpiş edilmiş de değildir. 

Ma lum olduğu üzere bir fiil ve hareket suç sayılarak cezai müeyy ide

ye tabi tutulurken göz önünde tutulması iktiza eden cihet Devlet in ceza 

vermek hakkının dayandığı esastır. Bu esas, cemiyet in kendi huzur ve 
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sükûnunu, içtimaî, hukukî ve siyasî nizamının muhafazası için tedbir 

alması , kendisini müdafaa eylemesidir. 

Tasar ının gerekçesinde hulasaten : (Atatürk memleket in kurtarıcısı , 

Cumhur iye t ve İnkılâplar rejiminin sembolü olması hasebiyle hat ırasına 

ve kendisini temsil eden şeylere karşı vaki tecavüzler, dolayısiyle Cum

huriyet ve İnkılâplar rejimine karşı bir nevi husumet izharı mahiyet inde 

oldukları cihetle âmme efkârında derin akisler yaratmakta ve cemiyet in 

huzur ve sükûnunu bozmaktadır . Bu sebepten dolayı esasen bugün bile 

suç sayılan bu fiilerin cemiyet içinde yaptıkları tesir ve tevlit ettikleri hu

zursuz lukla mütenasip olarak müeyyidelerinin artır ı lması ve hakaret fi

i l inden dolayı da re'sen takibat icrasını sağlamak maksadiy le hazır lan

mış ) o lduğu ifade edilmiştir. 

II. Bir kanunun şahsi veya hususi veya umumi olup o lmadığ ının ta-

y in indeki kıstas, kanunun muhatabıdır . Eğer kanun bir şahsa veya bir 

sınıf ve zümreye hitap ediyorsa şahsi veya hususi, u m u m a hitap ediyor

sa umumidir . Tasarı derpiş ettiği suçları işleyen herkese istisnasız tatbik 

edi lecek hükümler i koyduğuna, bir şahsa veya sınıfa değil bütün ülke 

dahi l inde bulunan herkese hitap ettiğine göre kanunun en m ü h i m ve 

mümeyy i z vasfı olan umumi olması vasfını haiz bulunmaktadır . Tasarı

nın bu veçhile herkese tatbik olunan muayyen hükümler i ihtiva etmesi 

ile kanun karşıs ında müsavat esası sağlanmış sayılır. 

Atatürk 'ün hatırasına karşı işlenecek suçlar hakkında ister Ceza Ka
nununda ister ayrı bir kanun halinde cezaî hükümler konulması ve âm
me v icdanına olan şiddetli tesiri bakımından re'sen â m m e davası açı lma
sını müste lz im tutulması korunmaya ihtiyacı o lmayan Atatürk 'ün değil 
millî v icdanın ve asayişin korunması maksadına matuf o lmak bak ımın
dan da herhangi bir imtiyaz tesisi manasına al ınamaz ve bundan yaşa
yan vatandaşlar ın hiçbirinin melekelerini serbestçe inkişaf ett irmek hak
kına bir eksiklik arız olacağı akla bile getiri lemez. 

Cümlece ma lûm bir hakikattir ki ihtiyaç hal inde istisnai ve fevkalade 

kanunlar da çıkarılabilir. 

İşte bu sebeplerden dolayı tasarı anayasaya muhal i f görülmemişt i r . 

III. Tasar ıda kullanılan "her ne suretle olursa olsun tecavüz" ve "Ata

türk hakkındaki eserler" tabirleriyle ve "gibi" edatiyle suçların muayyeni -

yeti esasının ihlali cihetine gelince; filhakika tasarıda bu lunan bu tabir 

ve edatlar fecrimi kasdedi len fiilleri aşan ve tenkid gibi halleri de meney-

lemek ve kıyas yo luna gidilerek hiç kasdedi lmeyen fiileri de şümulüne al

mak gibi mahzurlar tevlit etmek istidadını taşımakta ise de tasarı Kamu-
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taydan komisyonumuza yalnız Anayasaya muhal i f o lup o lmadığ ı ciheti

nin tetkiki maksadiy le gönderi lmiş o lduğundan komisyonumuz met in 

üzer inde ceza hukukunun esasları bakımından inceleme ve değişt i rme

ler teklif e tmeye kendisini yetkili görmemişt ir . Gerek bu cihetlerin gerek 

diğer ileri sürülecek mütalaaların tasarının Kamutayca müzakeres i sıra

sında nazara al ınması yahut Adalet Komisyonuna iade edilerek tekrar 

gözden geçiri lmesi temenniye şayandır. 

Oya baş vuruldukta komisyon üyelerinden Erzincan Mil letvekil i Sabit 

Sağıroğlu müstenki f kalmış ve yukarda arzedilen sebeplerden dolayı ye

di muhal i f oya karşı Başkanın oyu İçtüzüğün 144 üncü maddes in in oy

larda eşitlik halini beyan eden ikinci fıkrası gereğince iki sayı larak sekiz 

oyla tasarının Anayasaya aykırı o lmadığına karar verilmiştir. 

Yüce Kamutaya sunulmak üzere Yüksek Başkanl ığa takdim olunur. 

Başkan Sözcü 

İstanbul Konya 

Fuad Hulusi Demirelli Rifat Alabay 

Erzincan Erzurum 

(Reye konulan önergenin esbabı Memiş Yazıc ı 

mucibes ine muhali f o lduğum

dan teklifin heyeti umumiyes ine 

karşı da müstenkif im.) 

Sabit Sağıroğlu 

İsparta Manisa 

Reşit Turgut Muhlis Tümay 

Sivas Trabzon 

Ercüment Damalı (Esaslı bazı hukuk prensipleri 

bak ımından Ceza Kanununun 

sistemine uygun bir met in hazır

lanmasına taraftarım.) 

Faik Ahmed Barutçu 

(Esasa muhal i f o lmakla beraber önergenin oya konulmas ında ve oy 

top lanmasında usule riayetsizlik dolayısiyle imzadan çekiniyoruz. ) 

Ankara Ağrı 

JR. Eren C. Yardımcı 

Zonguldak 

Yunus Muammer Alakant 
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Diyarbakır 

F. Alpiskender 

Konya 

T. Kozbek 

İstanbul 

M. Benker 

Tekirdağ 

İ. Hakkı Akyüz 

— Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada

let ve Anayasa komisyonları raporları 

B A Ş K A N — Anayasa Komisyonu raporunu okutuyorum. 

(1025. sayfada yer alan rapor okundu. ) 

BAŞKAN — Okunan rapor hakkında söz isteyenler lütfen isimlerini 

yazdırsınlar. . . 

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) — Usul hakkında söz ist iyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Tekirdağ) — Muhterem arkadaşlar, Anayasa 
Komisyonunun raporu okundu, hepimiz dikkatle dinledik. Bu hususta 
müzakere lere geçi lmeden evvel usul bakımından hal ledi lmesi icabeden 
iki m ü h i m nokta vardır. Bunu şöyle izah edebiliriz. Komisyon raporunda 
8 itibari oyla bir ekseriyete varıldığı ifade edi lmekte ise de bu, indi ve mu
alleldir. Zira Yüksek Meclisiniz tasarıyı Anayasa Komisyonuna havale 
ederken şüphesiz ki, tümü itibariyle Anayasanın tümüne aykırı o lup ol
madığ ı cihetinin tetkik ve tespitini hedef tutmuştur. Komisyonda bir gün 
sabahtan akşama kadar esaslı müzakere ve münakaşa lar cereyan etti. 
Net icede Yüksek Meclisin isteğine uyularak takrir sahipler inin ileri sür
dükler i sebeplerle tasarının tümünün Anayasaya aykırı o lup o lmadığ ı ci
het inin sarahaten reye konması icabederken böyle yapı lmadı . Aza lardan 
birinin yazılı bir takriri ile yalnız 69 uncu maddes ine göre, Anayasaya ay
kırı o lup olmadığı reye kondu.. . 

Arkadaş lar ımızdan muhterem Ercüment Damal ı müzakere ler sırasın
da maddeler i bakımından Anayasanın tümüne aykırı o lduğu noktas ında 
beyanatta bu lunmuş ve bu tarzda reye konması karşıs ında da müsten
kif o lduğunu açıklamış iken bilahara; başka yönlerden tekrar reye kona
cağını düşünerek yalnız 69 uncu madde bakımından aykırıl ık müta laa 
etmediğini beyan ile müstenki f kalmaktan rücu etmiştir. 

Bidayette sayın Ercüment Damalı gibi müstenki f kalan ve net icenin 

tasarının tümünün Anayasaya aykırı olmadığı şekl inde ç ıkacağını gören 

muhte rem Sabit Sağıroğlu müstenkif l ikten vazgeçerek Sayın Faik A h m e d 

Barutçu 'ya ilk ve sarih cümlesi le iltihak ederek ben bu esbabı mucibel i 

takrire ve neticesine muhali f im, zira ikinci defa reye konacağını zannet-
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mistim. Ben de Ercüment Damal ı gibi müstenki f ka lmaktan rücu ediyo

rum ve oyumu aleyhte kul lanıyorum dediği halde bu da nazara al ınma

mıştır. 

Raporun altında yazmış olduğu meşruhat da bu yolda o lduğuna göre 

tasarının Anayasaya aykırı o lduğuna dair olan reyler mecmuu sekize ba

liğ o lmaktadır . Şayet Ercüment Damalı arkadaşımız ın esas reyi nazara 

alınır da (ki Meclisin istediği de tasarının Anayasanın tümüne aykırıl ığı 

meselesidir . ) 

Komisyondaki bu mütalâasını burada da tekrarladığı takdirde rey 

adedi altıya karşı dokuz olmaktadır. Bu cihetin kendis inden sorulup so

ru lmamas ı takdiri Yüksek Meclisinize ait bir keyfiyettir. 

Komisyonumuzun vazifesi sadece Anayasa bak ımından meseleyi in

celeyip bir neticeye varmak iken "cümlece ma lûm bir hakikatt ir ki, ihti

yaç hal inde istisnai ve fevkalade kanunlar da çıkarılabil ir" şekl inde garip 

bir h ü k ü m ile biten komisyon raporunu imza etmiş o lduğuna göre Ercü

ment Damal ı oy yekûnundan çıkarılmış olsa bile yediye karşı sekiz rey ile 

ekseriyet in Anayasaya aykırılık kanaatinde olanlar da bu lunduğu aşikâr 

olur. 

Bu mülahazalar la raporun bir karar mahiyet i hukukiyes ini haiz bu

lunmadığ ın ı ve muallel bu lunduğunu ben ve arkadaşlar ım adına arzede-

y im. 

İkinci noktaya gelince : 

Demokrat Parti g rubuna mensup biz altı arkadaşın tasarının reye ko

nulması ve rey toplanması tarzındaki kasti veya gayrikasdi bir usulsüz

lük o lduğuna ve binaenaleyh komisyon kararının tasarının Anayasaya 

aykırı o lduğu şeklinde tecelli etmiş bu lunduğuna kani o lduğumuz için 

bu raporu imzadan çekindik. Ve bu sebeple muhalefet şerhi de ve rmemiş 

bulunuyoruz . 

Yüksek heyetinizin muhalefet sebeplerimizi bize her z aman sormak 

salahiyetini haiz olduğu gibi biz de Yüksek mecl ise bunu izah etmeyi bir 

vazife saymaktayız. 

Bu muhalefet sebeplerini birer birer arzettikten sonra ancak umumi 

konuşmalar açılabileceği İçtüzük icabatından o lduğuna göre, ş imdi bun

ları müsaadeniz le yüksek ıttılaınıza arzediyorum. 

1. Anayasamız ın 69 uncu maddesinin ilk f ıkrasına göre kanun naza

r ında bütün Türkler müsavidir . (Usule ait konuş sesleri, gürültüler) 
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Muhalefet şerhini raporun tamam olması için arzediyorum. (Bu usul 
değil sesleri) 

Rapor bu şekilde tamamlanıyor efendim. (Olmaz sesleri, gürültüler, de
vam sesleri) 

B A Ş K A N — Yalnız usul hakkında konuşacaksınız, çok rica eder im. 

İSMAİL HAKKI AKYÜZ (Devamla) — Raporu tamamlamak için arzedi
yo rum (Usule ait konuşabilirsiniz sesleri, gürültüler) 

O halde Yüksek Meclis muhalefet şerhini istediği takdirde, emrett iğ i 

zaman geliriz. (Devam, devam sesleri) 

BAŞKAN — O ayrı bir mevzudur, çok rica eder im devam, devam de

meyiniz . Usul hakkında konuşacaksınız. Çok ist irham ediyorum, rapo

run usule uygun olarak hazırlandığı Başkanlık Divanının kanaatidir . Bi

naenaleyh bu nokta üzerinde konuşmanız lazımdır. Mevzuu ikiye ayırıp 

devam edecekseniz, Başkanlık Divanı, salâhiyetini istimal eder. 

Efendim; raporun usule uygun olarak tanzim edildiği Başkanl ık Di
vanının kanaatidir. Bu arkadaşımızın; İsmail Hakkı arkadaşımız ın beya
nat ına nazaran rapor usule aykırıdır. Sözü Komisyon Başkanına ver iyo
rum. Ondan sonra İçtüzüğün 89 uncu maddesine nazaran iki a rkadaşa 
söz vereceğ im. Ondan sonra da açık oya arzedeceğim. 

A N A Y A S A KOMİSYONU BAŞKANI FUAD HULUSİ DEMİRELL İ ( İstan
bul ) — Muhterem arkadaşlar, yüksek heyetinizin karariyle bu tasarı 
Anayasa Komisyonuna, Anayasaya aykırı olup olmadığı noktas ının tetki
ki için, havale ve tevdi buyurulmuştu. 

Bu maksat la yapı lan toplantıda komisyon üyeleri ve birçok dinleyici
ler bahis ve müzakereye iştirak ettiler. Her arkadaş kendi fikir ve müta
lâasını tafsilatiyle ve etrafiyle izah etmek fırsatını buldu. Ondan sonra rey 
top lamaya sıra gelince bir takrir verildi. Malûmual iniz ve Mecl is Riyaset 
divanının takibettiği usul komisyonlarda da cari o lduğuna göre bir tak
rir veri ldiği zaman o takririn reye konması bir zarurettir. O n u n için Mu
ammer Alakant arkadaşımızın yazılı olarak verdiği takriri reye koyma
mak ve bunun etrafında rey toplamamak imkânı yoktur. Bu suretle tak
rir okunduktan sonra ve aleyhinde de bir arkadaş söz söyledikten sonra 
reye müracaat edilmiştir. Reye müracaat neticesinde tasarının Anayasa
ya aykırı o lmadığı fikrinde bulunan arkadaşlar sayıldı, yedi . Aksi , yani 
tasarıyı Anayasaya aykırı gören arkadaşlar da sayıldı 7. İsimleri okundu, 
muhte rem sözcümüz tarafından, aykırı olmadığını söyleyenlerle, aykırı 
o lduğunu iddia edenlerin isimleri birer birer okundu, bir de müstenki f 
arkadaşımız vardı, Sabit Sağıroğlu. Onun da müntenki f o lduğu y ine bil-
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dirildi. Kendisi müstenki f olmadığını beyan etmiştir. Yalnız dinleyiciler
den bazıları veyahut birisi, efendim; sorunuz, kendisi müstenki f kalacak 
mıdır?. Yoksa muhal i f mi olacaktır. Çünkü, Barutçu yalnız muc ip sebep
lere muhal i f o lduğundan, muhal i f kaldığını söylemiştir ve muhali f ler me-
y a n m d a sayılmıştır, Sabit Sağıroğlu böyle söylememiş, müstenki f o lmuş
tur. Müstenki f o lduğunu şifahen de teyit etmiştir, ne sorulacaktı?. Siz 
müstenki f kalınız, bu reyinizi değiştirip muhal i f o lmak ister misiniz mi, 
denecekt i? . Tarafsızl ıktan bahseden arkadaşlar böyle bir sual tevcihinin, 
tarafsızlıkla kabili telif o lmadığını pekala bilirler. Şu halde müntenki f 
olan arkadaş, gerek el işareti vermeyerek, gerek şifahen beyan eden bu 
arkadaşa siz reyinizi değiştiriyor musunuz diye sorulabilir mi? . Elbette 
sorulmaz. Nitekim bu arkadaş da şerhinde, müstenki f o lduğunu teyit 
ediyor. Nihayet bu arkadaşların ısrarı üzerine ben daha iyisine intizar 
ed iyorum diyerek hakkı kelamını da kullanmıştır. Bununla beraber şer
hinde ilaveye lüzum görmüştür, bu ilavenin neticeye tesiri var mıdır, yok 
mudur? . Yoktur. Çünkü müstenki f bulunan bir arkadaşın, ekseriyet in 
kabul ettiği bir esbabı mucibeye muhal i f o lduğunu beyan etmesi vaziye
ti kat iyen değiştiremez. Keyfiyetin böyle olduğu muhakkakt ı r . Hatta ta
sarının Anayasaya mugayir olduğu fikrinde bulunan Muammer Obuz ar
kadaşımız Konya 'da münteşir bir gazeteye yazdığı makalenin sonunda 
aynı şeyi, yani hakikati söylüyorlar : "Kanunun Anayasaya mugayir olup 
olmadığı hususu reye arzedildi. Mevcut azalardan 7'ye karşı 7 ve bir 
müstenki f reyle ancak reisin iltihak ettiği tarafın tezi kabul edi lmek su
retiyle, kanunun Anayasaya aykırı olmadığı neticesine ulaşı ldı" diyorlar. 
Neticeye başka türlü ulaşmanın imkânı yoktur. Çünkü, malûmual in iz . 
İ ç tüzüğümüzün 144 üncü maddesinin ikinci f ıkrasında böyle oylarda 
eşitlik hal inde reisin reyi iki sayılır diye tasrih edilmiştir. Şu halde maz
batada muadde l hiç birşey yoktur. Mazbata ellerinizdedir. Takrire 7 mu
vafık, 7 muhal i f rey verilmiştir bir arkadaşımız da müstenkift ir. Bu haki
kat meydandadır . Ellerinizdeki mazbatada da bu şekil görülmektedir . O 
halde niçin böyle usulsüzlükten bahsediyorlar?. Bunun hikmet ini anlı-
yamad ım. 

Temenni lere gelince; mazbatamızda dahi görüyoruz ki net icede birta

k ım temenniler izhar edilmiştir. Bu da Ercüment Damal ı arkadaşımız ın 

bu suretle temennilere lüzum göstermesinden dolayı icap etmiştir. Bu te

menni ler mazbataya dercedilmiştir. Şu halde 69 uncu maddeye hasredi l-

diği, başka maddeye geçi lmediği hakkındaki itiraz da yer inde değildir. 

Muhte rem arkadaşlarım göreceklerdir ki, Anayasaya aykırı bir cihet 

yoktur. Belki ceza hukuku noktasından bazı tadilleri icabeder. Bu da bu-
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rada tezekkür edilir, kanaate göre bu hususta yetkili Adalet Komisyonu
na verilir ve orada metinlere daha iyi bir şekil verilebilir. Anayasaya aykı
rı o lmadığı hakkındaki reyler bu suretle toplanmış ve karar bu suretle be
lirmiştir. Bunda İç tüzüğümüze aykırı hiç bir cihet yoktur (Soldan alkışlar). 

B A Ş K A N — İçtüzük, usule aykırı olarak rapor tanzim edildiği yo lun
da bir teklif vaki olursa evvela bir kişi lehte ve bir kişi de aleyhte konu
şabilir, diyor. Şimdi aleyhte konuşuldu, komisyon da cevap verdi. (Aleyh
te konuşulmadı, usul hakkında konuştu sesleri). Evet bendeniz de ondan bah
sediyorum. Esasen bu tarz konuşma esas hakkında değil, usul hakkın
da olacak ve usulün leh veya aleyhinde konuşulacaktır . Müsaadeniz le 
maddey i okuyayım. İçtüzüğün 89 uncu maddesi aynen : "Görüşmen in 
yer i olmadığı , gündeme yahut bu tüzük hükümler ine uymaya çağır ı lma, 
öncelik ve geri bırakı lma hakkındaki teklifler, asıl mesele lerden önce ge
lir." demektedir . Şimdi buradaki teklif İçtüzük hükümler ine aykırı o larak 
rapor veri lmiştir şeklindedir. Böyle bir teklifte yana ve karşıya ancak iki 
mil letvekil i 15 dakikayı aşmamak şartiyle konuşabil ir ler. Usule dair bu
nun aleyhinde bir arkadaş konuştu. (O usule dair konuştu, aleyhinde değil 
sesleri). Evet usule dairdir. 

FERİT ALP İSKENDER (Diyarbakır) — Efendim, ben aleyhte konuşa

cağım. 

B A Ş K A N — Efendim, arzedeyim, aleyhte konuşuldu. (Hayır konuşul
madı sesleri). O halde kabul ediyorum. Bir lehte bir de aleyhte arkadaşla
ra söz vereceğim. Aleyhte buyurun. 

FERİT ALP İSKENDER (Diyarbakır) — Muhterem arkadaşlar, memle -
temiz büyük bir inkılâp davası ile karşı karşıya bulunuyor . Esasa g irme
yeceğ im, sadece usul hakkında kısa ve esaslı bir iki noktayı arzedeceğ im. 

Evvelâ komisyonlardan gelen bir raporun tümü üzer inde müzakereye 
geçi lebi lmesi için o rapora muhal i f kalan arkadaşların muhalefet şerhle
rinin okunması , ondan sonra esasa geçilmesi tüzüğün münakaşa kabul 
etmez ahkâmındandır . Binaenaleyh bu Meclis hiçbir zaman İztüzüğü 
ayaklar altına alarak çiğneyecek bir Meclis değildir. Bu cihetin anlaşı l
ması lazımdır. Bu, bir. 

B A Ş B A K A N A D N A N MENDERES (İstanbul) — Hepimiz anl ıyoruz. 

FERİT ALP İSKENDER (Devamla) — Rica ederim. 

İkincisi; gene usul hakkındadır. 

Bi l iyorsunuz ki, arkadaşlar, Yüksek Meclisiniz bu tasarıyı Anayasa 
Komisyonuna gönderirken yalnız 69 uncu maddeye mi aykırı yoksa 70 
nci maddeye mi aykırı diye bir sual açarak göndermedi . Halbuki Yüksek 
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Mecl ise gelen raporda bu tasarının 69 uncu maddeye muhal i f o lmadığ ı 
yazı l ıyor. Ya 70 inci madde? Ya diğer umumi hükümler? Bunlar ne ola
caktır? Binaenaleyh muhalefet şerhinin dinleni lmesini ve ondan sonra 
esas hakk ında müzakereye geçi lmesini arz ve teklif eder im. Buna dair 
demin muhalefet şerhinin okunmasını isteyen Tekirdağ Milletvekil i İsma
il Hakkı Akyüz ' le vermiş o lduğumuz takriri tasvibinize arzedi lmek üzere 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Şimdi de usul hakkında ve lehte konuşmak isteyen arka
daşa söz vereceğ im. (Lehte konuşacak yok sesleri) 

Şu halde teklifi oyunuza arzetmek mecburiyet indeyim. (Hangi teklif 
sesleri ) . Müsaade buyurun, teklif raporun usule uygun olarak tanz im 
edi lmediği yolundadır ve İsmail Hakkı Akyüz arkadaşımız ındır . 

SEL İM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Söz ist iyorum efendim. 

B A Ş K A N — Ne hakkında?. . 

SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Teklifin aleyhinde, raporun lehinde. 

B A Ş K A N — Buyurun efendim, deminden beri lehte konuşacak var mı 
diye soruyorum. 

SEL İM RAGIP EMEÇ ( B u r s a ) — Sayın arkadaşlar ım, Atatürk 'ün 
eserleri hakkında, eserlerine müteveccih cürümler i takip ve bun lara kar
şı yapı lacak muamele hakkındaki kanun tasarısının akıbetini, mütemev-
viç akibetini heyecanla ve uzun zamandan beri takip etmekteyiz . Nihayet 
bugün huzurunuzda. . . (Usul hakkında konuş sesleri, gürültüler) 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun, hatibin sözlerini kesmeyin, mukadd i 
me yapıyor, usule gelecektir. 

SEL İM RAGIP EMEÇ (Devamla) — Usulün tam içindeyim.. . Anayasa 
Komisyonunun huzurunuzda bahis mevzuu olan raporunu hepimiz din
ledik. Bendeniz bu komisyon azası değil im. Fakat bell ibaşlı müzakere le 
rini baştan sonuna kadar kemali dikkatle takip ettim. Esefle söyleyeyim, 
bu tasarı hakkında kendi ler inden fikren ve hissen en büyük müzahare -
tin ge lmesini beklediğim Halk Partililerin maalesef, başta Faik A h m e d ol
mak üzere müessif... (Şiddetli gürültüler, masalara vurmalar). (Usul hakkında 
konuş sesleri). Usul hakkında konuşuyorum. 

B A Ş K A N — Rica eder im müsaade buyurun, devam ediniz e fendim. 
(Usul hakkında konuş sesleri). 

SELİM RAGIP EMEÇ (Devamla) — Müessi f bir manevra lar ına şahit 
o ldum. 

B A Ş K A N — Raporun usule uygun olarak tanzim edilip edi lmediği 
hakk ında konuşun. 
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SELİM RAGIP EMEÇ (Devamla) — Komisyonda oylar tezahür eder et
mez, Faik Ahmed Barutçu konuşmasını aleyhe çevirdi. Müstenki f kalan 
zat birtakım kımıldamalarla.. . (Gürültüler, usul hakkında konuş sesleri). (Ko
misyon adına konuşamaz sesleri). 

B A Ş K A N — Raporun usule uygun olarak tanzim edilip edi lmediği ba

b ında konuşmanız ı rica ederim. 

SELİM RAGIP EMEÇ (Devamla) — Arkadaşlar ım, komisyonun mesa
isini baş ından sonuna kadar takip eden bir arkadaşınız sıfatiyle el imi 
v icdanımın üzerine koyarak arzediyorum ki, komisyon bunun, Anayasa
ya uygun mahiyetl i bir tasarı o lduğuna bütün muhtevas ı ile beraber ka
rar vermiştir. Bundan sonrası hissi ve hesabi bir manzara arzediyor. (Bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar). 

B A Ş K A N — Efendim, burada bir takrir var, diyorlar ki, muhale fe t se

bepleri ve şerhi okunduktan sonra esasa geçi lmesi lazımdır. 

FİKRİ APAYDIN (Kayseri ) — Raporda yok ki, yazmamış lar , neyi oku

yacaksın ız? 

(Rapordaki muhalefet şerhi okundu. ) 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince raporun 
usule aykırı olup olmadığının oya konulması yo lunda bir teklif yapı ldı . 
Bu teklifin leh ve aleyhinde iki arkadaşımız konuştu. Şimdi bu teklifi, 
gösterme oyu ile tasvibinize arzedeceğim. (Gürültüler). Ondan sonra da ra
por üzerinde konuşmalara başlayacağız. 

A H M E T VEZ İROĞLU (Afyon) — Sayın Başkan, usul hakkındaki teklif 
reye konamaz. İçtüzüğe aykırıdır. Evvela muhal i f kalan arkadaşlar ın 
noktai nazarlarını öğrenmeliyiz. 

B A Ş K A N — Efendim, Başkanlık Divanı öyle münas ip gördü. 

Şimdi tasvibinize arzediyorum. (Neyi? sesleri). 

Efendim, teklif raporun usulüne göre yapı lmadığı yo lundadır . Bina
enaleyh bunu tasvibinize arzediyorum. Ya kabul edersiniz veya reddeder
siniz. Kabul ederseniz raporu komisyona vereceğiz, reddederseniz esasa 
gireceğiz. 

A H M E T VEZ İROĞLU (Afyon Karahisar) — Tüzükte böyle bir usul yok. 

BAŞKAN — Madde sarihtir. İsterseniz İçtüzükten 89 uncu maddey i 

okuyal ım. Binaenaleyh teklifi tasvibinize arzediyorum. 

Teklifi kabul edenler... (Ne teklifi, hangi teklif? Sesleri). Raporun usule 

aykırı o lduğunu kabul edenler, ki teklif budur, rapor usule aykırı o larak 

tanzim edilmiştir, demektedir . Binaenaleyh bu teklifi... 
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Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) — Usul hakkında söz isti

yo rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Devamla) — Sayın arkadaşlar, Maka

mı Riyaset Büyük Millet Meclisinin reyine sunulması lazım gelen bir tek

liften bahsetmektedir . Bendeniz bu şekilde bir teklife muttal i o lmad ım. 

Ancak, İsmail Hakkı arkadaşımız evvela söz almışlar, bu raporun usul

süz tanzim edildiğine dair konuşmuşlardır . Komisyon Başkanı da lazım-

gelen cevabı vermişlerdir. 

Şimdi bir işin, Meclisin reyine arzedilmesi için bir önerge ile bir teklif 

yapı lması lazımdır. Böyle bir önerge okundu mu? Bendeniz iş i tmedim. 

Tekli f okunmadan nasıl reye konuyor? Takrir varsa evvela reye vaz'edil-

mesi için okusunlar, muttal i olalım. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzükte bir sarahat yoktur. (Teklif) diyor. Tek

lif şi fahen de olur, yazılı da olur. 

Tasvibinize arzediyorum. Teklifin yazılı olarak veri lmesi yo lunda bir 

neticeye varacak olursanız anladığınız şekilde hareket eder im. 

Bir teklif var, yazılı değildir, sözlüdür. 

ARİF H İKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — Önerge vardır, takdim et

tim, yazıl ıdır. 

23.7.1951 

Yüksek Başkanl ığa 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun tasarısına müteal 

lik olan Anayasa Komisyonu raporu muhteviyatiyle, mezkûr komisyonun 

sekiz üyesince öne sürülen mütalaa arasında mevcut olan sarih müba-

yenet in, usule ait bu lunması hasebiyle, önceden hal ledi lmesi; ondan 

sonra esasa geçi lmesi mülahazasiy le her iki tarafça serdedi len mütala

alardan hangisinin doğru olduğu hususunun tespiti sadedinde keyfiye

tin reye arzedilmesini arz ve teklif ederim. 

Giresun Milletvekil i 

A. H. Pamukoğlu 

B A Ş K A N — Evet, efendim, zaten bizim de şimdiye kadar yapt ığ ımız 

muame le bu idi. (Gülüşmeler) Bu önerge okundu, şimdi, diğer bir önerge 

daha geldi, okuyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

Muhalefet sebepleri ve şerhi okunduktan sonra esasa geçi lmesini arz 

ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Efendim muhalefet şerhi okundu. (Okunmadı sesleri) 

REFET A K S O Y (Ordu) — Önergeler aleyhinde konuşacağ ım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

REFET A K S O Y (Ordu) — Aziz arkadaşlar, el imizde bu lunan mevzuda; 

muhalefette bulunan arkadaşların, muhalefet şerhlerinin huzurunuzda 

okunmas ı için takdim etmiş oldukları önergeleri okundu. 

Par lamento usulünde muhalefet teamülü şudur : Komisyonlarda ça

lışan komisyon üyelerinin müzakere edilen herhangi bir mevzuda muha

lif kaldıklarını iki şekilde istimale hakları vardır. Bu haklardan birisi, 

muhal i f doğrudan doğruya muhalefetini bir şerh hal inde yazar, imzasını 

atar. Muhalefet mütaaddit olursa, bir metin hal inde muhalefet lerini ya

zarlar ve imza müştereken atılır. Esasına muhal i f değil de bazı hususla

ra muhal i f ise, muhalefetini mazbatada tasrih etmez, (söz hakkım mah

fuz o lmak şartiyle) diye imza eder. 

Ş imdi bu mevzu Anayasa Komisyonunda arız ve amik müta laa edil
miş, gerek 69 uncu maddeye ve gerek heyeti umumiyes i itibariyle Ana
yasaya muhal i f olup olmadığı uzun boylu münakaşa mevzuu olmuştur. 
Müzakere sırasında bunun Anayasaya muhali f o lduğunu beyan eden ar
kadaşlar ın muhalefetlerini bol bol izhar ve tavzih ettikten sonra rey top
lanırken reyde usulsüzlük yapıldı diye imzadan çekinmeler i nevama bir 
istinkâftır, muhalefet değildir. Bu itibarla teklifin reddi lazımdır. 

BAŞBAKAN A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Esasa muhalefet ettik

lerine dair mazbatada kayıt yoktur. 

FERİT ALP İSKENDER (Diyarbakır) — Muhterem arkadaşlar, biz, Ana

yasa Komisyonunun izafi bir ekseriyetle tanzim ettiği bir raporun usule, 

esasa, hukuk kaidelerine aykırı o lduğunu, bi lhassa onu imza e tmemek

le, protesto etmiş oluyoruz. Bunu hukuki kıymetten düşürmüş oluyoruz. 

(Asla sesleri). 

Muhterem Başbakan buyurdular ki : Esasa muhalefet kaydı yoktur. 

Muhalefet kaydı vardır : Esasa muhali f olmakla beraber şu sebepten do

layı imzadan çekiniyoruz, diyoruz. Muhalefet sebebini açıkça arzetmedik 

23.7.1951 

Diyarbakır Milletvekili 

F. Alplskender 

Tekirdağ Milletvekili 

İ. Hakkı Akyüz 
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diye bizi müstenki f saymak için mantık kaideler inden çok uzaklara git

mek lazımdır. Bizim muhalefet sebebini d inlemekten niçin korkuyorlar, 

ürküyorlar. (Esasa geç sesleri, gürültüler). (Esasa girince dinleriz sesleri). Haki-

katla karşı karşıya ge lmekten kimse korkmamalıdır . (Gürültüler). 

A B D U L L A H GEDİKOĞLU (Ankara) — Sen korkaksın, hakikat i söyle, 

hakikattan çekinme, kim kimden korkuyor? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

A B D U L L A H GEDİKOĞLU (Devamla) — Biz k imseden korkmuyoruz , 

sen korkuyorsun! 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, çok rica ederim efendim. Şimdi 

önergeyi bir defa daha okutuyorum. 

(Giresun Milletvekili Hikmet Pamukoğlu 'nun önergesi tekrar okun

du) . 

B A Ş K A N — İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince, teklifi yazıl ı olarak 

okuduk. 

Raporun usule uygun olarak tanzim edildiğini kabul edenler.. . Kabul 

etmeyenler. . . Raporun usule uygun olarak tanzim edildiği kabul edi lmiş

tir. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Efendim, Anayasa Komisyonunun tanzim etmiş olduğu rapor üzerin

de söz isteyen arkadaşlarımız var mı? Yazal ım efendim. 

Arif Hikmet Pamukoğlu. 

ARİF H İKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — Pamukoğlu zaten başta ya

zılı. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Vasfi Menteş, Tarık Gürerk, Tayfur 
Sökmen, Mükerrem Sarol, Abidin Tekön, Süreyya Endik, Bedi Enüstün, 
Füruzan Tekil , Enver Karan, 

Naz ım Ağacıkoğlu, Avni Başman, Sani Yaver, Emrul lah Nutku, Tezer 

Taşkıran Nureddin Ertürk, Şevket Mocan, Fikret Başaran, Sadri Maksu-

di Arsal . 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — Ben herkesten evvel söz istemiş

tim. 

BAŞKAN — Daha evvel söz alan arkadaşlarımız var. 

Mehmet Aldemir, Ferit Alpiskender, Osman Şevki Çiçekdağ, Mehmet 

Özbek, Abdürrahman Boyacıgiller, Kemal Özçoban. 

AR İF H İKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaşlar; Mev

zubahis tasarıyı : 1 - Demokrasi , 2 - Anayasa Hukuku, 3 - Ceza Hukuku , 
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4 - Ahd î mevzuat bakımlar ından kısaca gözden geçirmek ve Anayasa Ko

misyonunda son defa öne sürülen birkaç noktai nazarı cevaplandırmak 

üzere yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum : 

1. Demokras i bakımından, demokrasi prensipleri , zıt s istemlerin il

men meydana çıkmak, tebellür etmek imkânsızl ığı karşıs ında beşeriyet 

a leminin mesut semasında meşale halinde parlayabi lmek fırsatını ancak 

insan hak ve hürriyetlerine tam manasiyle riayette bulmuştur . İşte bu

nun içindir ki, insan hak ve hürriyetleri bak ımından ferde veya grupla

ra, demokras i tekniğinin biricik realitesi olan ve istense de, is tenmese de 

kendi kendini empoze eden millî hâkimiyet, fertler arasındaki her türlü 

fark, imtiyaz ve istisnaları şiddetle ret etmektedir. Bugün bütün dünya

da ister monarşi , ister oligarşi, isterse demokrasi mevzubahis o lsun, hu

kuki bak ımından mergup olan esas sadece budur. 

Cemiyette gaye müşterek refah ve saadettir. Hikmet i hükümet ise en 

geniş manasiy le , ferde hak ve hürriyetlerinden tam manasiy le faydalana

rak maddeten ve manen gel işmek fırsatını sağlayabi lmektedir . Demokra

sinin tazyıkına şahit olan bugünkü nesil onu sosyal ve siyasî diye adlan

d ı rmanın tecrübelerini de tam manasiyle kavramış bulunmaktadır . 

(Herşey halk için yapıl ır) düsturuna dayanan sosyal demokras ide ağır 

basan amil midedir. Bu nevi demokraside halk muhtaç o lduğu her şeyi 

devletten, hükümetten bekler. Beklediği kendisine veri l ince adeta kafes

te iht imam edilen bir kanarya gibi mesut ve neşelidir. Halbuki (herşey 

halk tarafından yapıl ır ) düsturu ile ifade edilmiş siyasi demokras i ise an

cak kafa ve gönül demokrasisidir . Bu nevi demokras ide halk k imseden 

birşey beklemez. Beklediği, istediği her şeyi kendi kendine bizzat bahşe

der. Hakiki demokrasi işte budur arkadaşlar. Böyle demokras ide huku

ka, kanuna ve ahdî esaslara aykırı düşen fark ve imtiyazlar ne mahiyet

te o lursa olsun, asla kabul edilemez. Aksini bir an bile farzetmek, millî 

i radeye mukavemet edebilecek bir şahıs, bir grup veya bir müessese ka

bul etmek demektir ki buna da açıkça şahsa veya zümreye dayanan me

suliyet tanımayan icraat, yani "Diktatörlük" denilir. 

Muhterem arkadaşlar, hiç şüphe yoktur ki zamanımızda doktr inal 

devreyi geçirmiş bulunan demokrasinin tekamülü ve muvaffakiyet i bizi 

fertçe ve milletçe hukuk tekniği ile baş başa bırakmaktadır . 

Y ine hiç şüphe yoktur ki, umumi rey ile iktidara gelen ve umumi ef

kâra dayanan kuvvetli icra, yaratıcı icra, demokras i tekniğinin zaruri 

şartıdır. 
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Yine hiç şüphe yoktur ki kuvvetten maksat, şahsın, d iktatör lüğün 
kuvvet i değil, teşiî uzuvla icrai uzuv arasındaki ahengin yaratt ığı ve de
mokras i hizmetine, memleket ve millet hizmetine arzettiği kuvvettir. 

2. Anayasa hukuku bakımından; muasır anayasa hukukunun teme
lini teşkil eden Hukuku Beşer Beyannamesi ve mehazimiz Fransız Ana
yasasının mukaddimes indeki umumi hükümler mucibince, hukukta 
müsavat ı ve hürriyeti ihlal eden bi lcümle hususat mülgadır . Milletin bir 
ferdi veya bir kısmı için ne mahiyette olursa olsun, bir imtiyaz, bir üs
tünlük, bir istisna mevzubahis olamaz. Ancak, umumi menfaat dolayı-
siyle resmî vazifeye mütaall ik ihtirazi kayıt hariçtir. Bu ihtirazi kayıt,der
hal ilave edel im ki,tasarı lehinde ileri sürülemez. Çünkü bugün maalese f 
bir parça topraktan ibaret bulunan Büyük Atatürk için resmî vazife ifası 
mevzuubah is olamaz. Hukuku Beşer Beyannamesi asırlar boyunca, fer
dî hak ve hürriyetlere vaki tecavüzlerin önlenmesi gayesiyle, sebkeden 
müteval i faaliyet, mukavemet ve fedakârlıkların mesut neticesidir. Bu
gün bütün anayasalar, bütün dünya devletleri mevzuat ı meyan ına giren 
ve bi lhassa Birleşmiş Milletlere dahil devletlerce riayeti zaruri o lan ferdî 
hak ve hürriyetlerin teminat ına istinat etmektedir. Bununla beraber, 
memleket imiz in de dahil bulunduğu bir grup devletlerde, müsavat pren
sibinin ferdi hak ve hürriyetlerin biricik teminatı olarak öne sürülmes ine 
mut lak manasiy le imkân görülememektedir . Çünkü müsavat prensibi , 
insan hak ve hürriyetlerine aykırı bir kanun vazettiği takdirde ferdi, teş
riî uzuv karşıs ında müdafaasız kalmaktan kurtaramamaktadır . Bu boş
luğu do ldurmak için bazı memleket lerde olduğu gibi ya "Kazai kontrol " 
s istemini kabul etmek yahut Anayasa mahkemeler i kurmak lazımdır. 

Şimali Amerika 'da insan hak ve hürriyetlerinin kanunla ihlali takdi
r inde, fertlerin kongreye şikâyet hakkı tanınmıştır. Salvador Anayasas ı 
nın 39 uncu maddesinde, Anayasanın sağladığı teminatın teşriî, icraî, 
kazaî uzuvlarca ihlali takdirinde tasrih edilen mesul iyet göze çarpmakta
dır. 

Fransa 'da doktrin, hâkimin, bir kanunun Anayasaya aykırı o lup ol

madığını tetkik edebileceğini kabul etmiştir. 

İr landa Anayasası (Madde 16), Romanya (103), Yunanis tan (5) ilah... 

Ayn ı esası tanımaktadır. Avusturya 'da, Çekoslovakya 'da ise bu kontrolü 

yapan hususi birer organ vardır. 

İşte muhte rem arkadaşlar; bütün bu tedbirler, ferdî hak ve hürriyet
lerin teminatını teşkil etmektedirler. Zaten Anayasalar, Anayasa hukuku 
tekniği gereğince, metinlerinde ancak ferdî hak ve hürriyetlerin umumi 
prensipler ini müeyyide lendirmekle iktifa ederler. 
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Bizim Anayasamız ise kontrol bakımından tevhidi kuva esasına da

yanmakla , teşriî, icraî, kazaî salâhiyetler arasında sarih bir tefrik yap

makla, mevzuubahis teminatı bi lhassa 69 ve 103 üncü maddeler muci 

bince de sağlamış bulunmaktadır . Ayrıca, Devletin hukuki mesuliyet i ka

idesi sonra salâhiyeti tecavüz veya kötüye kul lanma yahut şahsi hata 

yol lariyle ferdlere verilen zararların nakdî ve cezaî mesuliyet ler i kaidesi 

de mezkûr hak ve hürriyetlerin teminatını teşkil etmektedir . 

Keza İçtüzüğün 37 nci maddesinin ikinci f ıkrasının, komisyonlarca, 

Anayasaya aykırı teklif ve tasarıların reddini amir bulunan hükmü de di

ğer bir nevi teminattır. 

Anayasamız ın 69 uncu maddes i mucibince kanun önünde fertler mü

savidir. Himayede de, tecziyede de müsavat esası caridir. B inaenaleyh bi

risi için yapı lamayan bir kanun, diğeri için yapı lamaz. Yapı l ırsa müsavat 

yok demektir . 

3. Ceza hukuku bakımından : Ceza kanunları , bütün dünyada istis

nasız olarak kabul edildiği veçhile âmme intizamı kanunlar ındadır . Bu 

itibarla istisna kabul edemezler, derlerse âmme intizamı vasfı zail olur. 

B inaenaleyh istisnaen yalnız Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakk ında 

bir kanun çıkarı lmasına ceza hukuku bakımından da imkân yoktur. 

Esasen umumi kaidelerin mezarı olan istisnanın hukuk tarihinde â m m e 

int izamından olan bir hususda mevzuubahis olabi leceğine dair tek misa

lin mevcut olmayışı da, tasarının i lmen müdafaasına imkân bu lunmadı 

ğının katî delilini teşkil eder. 

4. Ahdî mevzuat bakımından : Mevzuatımız meyanında bu lunan in

san hak ve hürriyetleri beyannamesinin mukaddimes inde : Âza devlet le

rin Bir leşmiş Milletler Teşkilâtı ile işbirliği ederek insan hak ve hürriyet

lerine bütün dünyaca saygı gösteri lmesinin teminini taahhüt ett iklerine 

işaret o lunmaktadır . Birinci, ikinci maddeler insanların, hürriyet, haysi

yet ve haklar bakımından müsavi olarak doğduklarını , ırk, renk, c ins, 

servet, doğuş veya herhangi bir fark gözeti lmeksizin işbu beyannamede 

ilan o lunan tekmil hak ve hürriyetlerden istifade edecekleri tasrih olun

maktadır . 

Yedinci madde ise; kanun önünde herkes müsavidir ve farksız olarak 

kanunun müsavi himayesinden istifade hakkını haizdir. Her türlü ayırt 

edici muame le ve kışkırtmaya karşı müsavi h imaye hakkını haizdir den

mektedir . Görülüyor ki, mevzuubahis tasarı hem hukukta müsavat ve 

hem de müsavi himaye esaslarının sarahati karşıs ında hukukan asla 

müdafaa edi lemez. 
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Madde 28 : Herkesin işbu beyannamede derpiş edilen hak ve hürri

yetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal ve milletlerarası n i zama hak

kı o lduğunu teslim etmektedir. Bu hükümle beynelmilel kazaya müraca

at konusu ele al ınmış demektir. Bu sarih hükümler karşıs ında şüphesiz 

tasarının bugünkü şekliyle reddi icabeder. 

5. Şimdi Anayasa Komisyonunda öne sürülen yeni noktai nazarları 

k ısaca cevap landırmama müsaade buyurmanız ı rica eder im. 

1. Atatürk kişi değildir. Ölüdür, binaenaleyh altıncı madde hükmüne 

aykırıl ık yoktur, denildi. Muhterem arkadaşlar kişi kel imesinin Anayasa

nın eski metindeki karşılığı "fert" tir. Halbuki kişi kel imesinin hakiki 

karşıl ığı di l imizde "şahıs" tır. Şahsiyet : Hukuki bir vasıftır. Doğumla 

başlar ö lümle sona erer. Sonra hakiki, hükmî diye de inkisam eder ve 

mahiyet i de her memleket mevzuat ına göre değişir. İkinci C ihan Harbi

nin son yı l larına gel inceye kadar medeni a lemde bile şahsiyet tanımayan 

fertlerin mevcudiyet i hepimizce malûmdur. Bu itibarla fertte yalnız hu

kuki vası f değil, tabiî vasıf da mevcuttur; şahıstan daha geniş bir mahi

yet ve şümul taşır. Şahsiyete sahip o lmayan cenin hakkında cezaî ve hu

kukî hükümler vardır. Binaenaleyh Anayasamız doğum ile ö lüm arasın

daki şahıs vasfı yerine doğmadan evvelki, doğduktan ve hatta ö ldükten 

sonraki durumlara da şamil bulunan ve maddî, manevî varl ığiyle cemi

yet içinde iz bırakan tabiî ve hukukî vasıf lardan mürekkep "fert" tabirine 

ehemmiye t vermiştir. 

69 uncu maddede "Türkler kanun karşısında eşittirler, her türlü 

grup, sınıf, aile ve fert ayrılıkları kaldırılmıştır." Deniliyor. Büyük kahra

man Atatürk Türk Milletinin bir ferdidir. Kanun önünde müsavat hima

yede de, tecziyede de müsavat demektir. Hukukan başka bir fert için ya

p ı lamayan kanun, Atatürk için yapıl ırsa kanun karşıs ında müsavat tan 

bahsedilebi l ir mi? Elbette hayır. 

Ölü o lduğu için de yapı lamaz. Canlı için yapı lamayan bir kanunun, 

ölü için yapı lması da şüphesiz mevzuubahis o lamaz. Olabi leceğine dair 

bir hukuki esas gösterebilirler mi? Böyle bir düşünce hukukan ölülere 

diri lerden daha çok ehemmiyet verildiğini ölülerin üstün tutu lduğunu iş-

rap etmez mi? Cezada esas adaleti mut laka ve faidei içt imaiye o lduğuna 

göre, acaba ölüler bu bakımdan da canlı lardan üstün durumda mı telak

ki buyuruluyor? Acaba bu telakkinin dayandığı hukuki düstur nedir? Bu 

sorular cevapsız kalmıştır arkadaşlar. Tasarı lehinde bulunanlar bunla

rı hâlâ cevaplandıramamışlardır . 
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Komisyonda, şayet bu tasarı bir imtiyaz teşkil ediyorsa, o, Atatürk 
için değil, millet için bir imtiyazdır; ölü için imtiyaz o lamaz düşünces i öne 
sürüldü. Naçizane kanaat imce bu ifade tasarının imtiyaz kokusu taşıdı
ğının açık itirafıdır. Kim için olursa olsun 69 uncu madde katiyetle imta-
yazı reddetmektedir . 

Kaldı ki, bu görüşü müdafaa eden sayın bir hukukçu arkadaş ımız 

düşünces in i takviye sadedinde, "Atatürk bütün milletin mamelek ine da

hil o lmuş bir kahramandır . " Vecizesini hukuk alemine ilk ve şüphesiz 

son defa o lmak üzere i lana müsaraat etti. Mamelek in ancak emval için 

mevzuubahis olabileceği maraziyle büyük ve kahraman Atatürk 'ü bu ka

bil vecizelerin daima üstünde tuttuğumuzu ve tutacağımızı arza ben de 

tehalükle müsaraat ederim. 

Komisyonda sorulan bir suale cevaben de sayın Adl iye Bakanımız : 
Atatürk ne fert ne de şahıstır, artık yaşamıyor, bir avuç topraktır diyerek 
Atan ın sadece bir mefhum olduğunu ifade buyurdular . 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — Öyle bir şey 

söy lemedim. 

AR İF H İKMET PAMUKOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlar , ka
nun da hukuki bir mefhumdur. Atatürk'ün bir me fhum buyuru lmas ın-
daki isabeti sadece yüksek takdirinize arzederek, kanun vazı larının esas 
itibariyle fertler için kanun vazedecek ler ine işaretle, bir me fhum için Ce
za Kanunu vazı ve tedvin edi lemeyeceğini söylemekle iktifa ed iyorum, ko
misyonda tasarı lehinde konuşan bir arkadaşımız; milleti Atatürk 'ün bir 
varisi addederek â m m e davası açmak üzere Hükümet in bir ist isna tale-
bettiğini ve bu düşünce ile onu Meclise arzettiğini ifade ettiler. 

B A Ş K A N — Üç dakikanız kaldı. 

AR İF H İKMET PAMUKOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar bu ifade tasarı
nın 69 uncu maddes ine mugayir o lduğunun sarih beyanıdır . Çünkü is
t isna kel imesi bizzat ifade o lunmuştur. 

Sonra bu tarz ifade izahtan müstağni bir imtiyaz değil, imtiyazlar im

tiyazının ta kendisidir. Çünkü bir millet hiçbir zaman bir ferdin varisi 

o lamaz da ima aksi varittir. Leon Dugi; esasiye hukuku adlı eser inde va

tandaş o lmak itibariyle Cumhurreis ler inin de ceza kanunlar ına tabi ol

duğunu tasrih etmektedir. Esasen Hukuku Beşer Beyannames in in 6 nci 

maddes indek i "kanun himayede de, tecziyede de aynıdır." Kaidesinin bu

nu âmir bu lunduğunu tasrih ediyor. Cumhurbaşkanlar ı sağl ıklar ında 

ceza kanununa tabi oluyorlar da ölünce mi o lmuyorlar? Bunu hukukan 

izah ve iddia etmek kabil midir? Elbette hayır. 
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Netice itibariyle evvela doğuştan hür ve müsavi , saniyen millî sahada 
kanunen hür ve müsavi, salisen beynelmilel sahada anlaşmalar la hür ve 
müsav i oldukları teyit edilen fertlerin şahsi mahiyetteki bir kanunla hak 
ve hürriyetlerini ihlale bir taraftan hak ve hürriyetlerin müdafi i olan di
ğer taraftan millî hâkimiyet ve cumhuriyet esaslarına aykırı bir amaç 
gü tmemeye bu kürsüden and içen yüksek heyetinizce rıza göster i lmeye
ceğ inden (Gürültüler, hayır hayır sesleri) emin olarak bu tasarının reddini, 
aynı maksad ı etrafiyle sağlayan mehazımız İtalyan Ceza Kanununun mü
tenazır maddes in in henüz Adalet Komisyonunda bulunan Ceza Kanunu
muza dercinin muvafık olacağını arzederim. 

Arkadaşlar , netice itibariyle görülüyor ki Büyük Millet Mecl is inin ek
seriyeti itibariyle üçüncü defa tezekkür edi lmekte bulunan bu kanun ta
sarısı a leyhinde bulunmasına rağmen (Öyle bir şey yok sesleri) Hükümet in 
bu kanun tasarısı üzerinde ısrarının manasını an lamıyorum. Bence asıl; 
Mecl ise karşı bu ısrar zihniyetinin bi lhassa üzerinde durulmasın ın mec
buriyet ine içten, maddeten ve manen kani im. (Asla sesleri) . (Zonguldak 
Milletvekil i Abdürrahman Boyacıgil ler tarafından alkışlandı) . 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — Meclis hiç k imsenin tesiri altın
da kalmaz. 

A N A Y A S A K. BAŞKANI FUAT HULUSİ DEMİRELLİ ( İstanbul) — Efen
dim, muhte rem arkadaşımız Hikmet Pamukoğlu 'nun, deminden beri ne
ye okunmad ı dedikleri muhalefet şerhinden mahiyet ini ve muhalefet in 
esbabını hepimiz öğrendik. 

FERİT ALP İSKENDER (Diyarbakır) — O komisyon âzası değildir. 

A N A Y A S A K. BAŞKANI FUAT HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla ) — Mu
halefeti zahir o lmuş bir arkadaştır. Mamafih komisyon üyeleri muhale 
fetlerini elbette şifahen beyan edeceklerdir. O zaman dinleyeceğiz. 

Muhte rem arkadaşlar, müzakeres ine yeniden baş lanan bu tasarıya 
karşı ileri sürülen itirazların başında müsavat kaidesini ihlal eder mahi
yette o lduğu iddiası idi. 

Ş imdi evvela bu itirazı yüksek huzurunuzda tahlil ve münakaşa ede
lim : 

Bu tasarı Türk Ceza Kanununun 488 inci maddesinin ikinci f ıkrasın
dan iki noktada ayrılıyor. 

Birincisi, fıkranın takibatı müteveffanın karısı ve usul ve füruu veya 
kardeş ve kız kardeşleri ve usul ve füruu derecesinde sihri akrabası ve 
doğrudan doğruya veresesi bulunan kimseler tarafından ş ikâyetname ve
r i lmesine bağlı tuttuğu halde tasarının re'sen, â m m e davası aç ı lmasına 
lüzum göstermesidir . 
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İkincisi, cezanın ağırlaştırı lmasıdır. 

Bu iki fark; Anayasamız ın 69 uncu maddesinde kabul o lunan eşitlik 
prensibini ihlal ve Atatürk yahut mirasçısı lehinde bir imtiyaz tesis ve ih
das etmiş olur mu? 

Bunu, 69 uncu maddemiz i de müsaadeniz le okuyarak araşt ıral ım : 
Ma lum olduğu üzere maddemiz şudur : "Türkler kanun karş ıs ında eşit
tirler." "Ayrıksız kanuna uymak ödevindedirler." "Her türlü grup, sınıf, 
aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve yasaktır . " 

Görülüyor ki, bu maddenin ikinci fıkrasının dayandığı esas birinci 
f ıkrasındaki hak ve vecibe eşitliğidir. İmtiyaz yasaktır; çünkü Türkler ka
nun karşıs ında eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak ödevindedir ler. 

Zaten her hakka bir vecibenin tekabül ettiği hukukun müteari fe ler in-
dendir. Şu halde maddenin bu fani hayata veda etmiş Türklere şümulü 
olabilir mi? Fikrimizce olamaz ve maddemiz yalnız yaşayan vatandaşlar 
içindir. Sebebi de vatandaşlar arasında müsavatsız l ığ ın ve bazıları hak
kında imtiyazlı bir muamelen in veya kanun hükmünün diğer vatandaş
lar için melekelerini , istidat ve kabiliyetlerini serbestçe inkişaf ett irmek 
hususunda daha az müsait bir mevkide ka lmamayı sağlar. Esasen Me
deni Kanunumuzun 27 nci maddes inde beyan edildiği üzere şahsiyet 
ö lümle nihayet bulur. 

Aynı kanunumuzun 517 nci maddesine göre, ö lümle miras açılır ve 
539 uncu maddes i hükmünce de miras açıl ınca kanunda açıkça yazıl ı 
haller müstesna olmak üzere müteveffanın alacakları ve bi lcümle hakla
rı ve malları mirasçı larına intikal eder ve bu mirasçı lar mütevef fanın 
borç lar ından şahsan mesuldürler. 

Geçenlerde huzurunuzda ileri sürülmüş olan müell i f hakkı da miras
çılara geçer. Yoksa, muhterem Pamukoğlu arkadaşımız ın iddia ettiği gi
bi, bu hak ölünün, eser sahibinin ö lümden sonra da bir hakkı mevcut ol
duğu manas ına gelmez. 

Kanunda açıkça yazılı haller nedir? Bunlar, mütevef fanın şahs ına 
bağlı olanlardır. Mesela intifa hakkı; sahibinin ö lümü ile nihayet bulur, 
mirasçı lara geçmez. Kanunda bu ve daha böyle şahsa bağlı a lacak ve 
haklara dair açık hükümler vardır. 

Türk Ceza Kanunumuzun 69 uncu maddesi de ö lümle cezai ehliyetin 
zeval bulacağını bildiriyor. Şahsiyeti ve hukuku, cezai ehliyeti ka lmamış , 
çünkü bu dünyamıza veda etmiş bulunan kimseler hakk ında yeryüzü 
hukukunun ve eşitlik prensibinin tatbikini düşünmek bile abestir. Çün
kü aziz ölülerimiz artık biz im hukukumuzun ve kanunlar ımız ın yet işe-
meyeceği , er işemeyeceği bir âlemdedirler. 
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Denecek ki, ölü hakkında Ceza Kanunumuz âmme davasını düşürü

yor a m a hatırasını, söğme ve hakaret fiilerine karşı koruyor. Bu hüküm 

ö lünün cezaî ehliyeti ka lmamas ına rağmen sübjektif bir ko runma hakkı 

o lduğunu ifade etmez mi?.. 

Cevabımız : Hayır, ölüye hakaret ancak mirasçısının da şeref ve hay

siyetine taarruz teşkil ettiği için suç sayılmıştır. Nitekim, bizim Ceza Ka

nunumuz la birçok hükümler i benzerl ik arzeden İtalya Ceza Kanununun 

mucip sebepler lâyihasında şöyle denmiştir : "Müteveffalara karşı vuku-

bulan sövme suçlarının cezalandır ı lmasında tereddüde maha l yoktur . 

R o m a Kanunu dahi müteveffanın hatırasına karşı vâki olan tecavüzler 

için mirasçı lara şikâyet hakkını vermiştir. Fi lhakika mütevef fa a leyhine 

vâki olan tecavüzler aile ve doğrudan doğruya mirasçı lar hakk ında bir ta

arruzdur. Müteveffanın ismi lekelenmekle onların ismi de leke lenmiş 

olur." 

Fransa Matbuat Kanununun 34 üncü maddes i ise daha sıkıdır ve şu 

mealdedir : Sövme ve hakaretten dolayı yapı lacak takibat hakkındaki 31 , 

32 , 33 üncü maddeler, ö lmüş kimselerin hâtıralarına karşı tevcih edilen 

sövme ve hakaret lerde ancak kanunla mirasçı ların eşin, yahut vasiyet 

edilen kimseler in şeref ve haysiyetlerine tecavüz kastedi lmiş o lması ha

l inde tatbik olunur. Fakat bunların cevap hakları herhalde mahfuzdur. " 

Demek ki, ebediyete intikal etmiş olan Atatürk hakkında olsun, diğer 
rahmetl i ölülerimiz hakkında olsun kanunî bir hak bile bahis mevzuu de
ğildir ki, bir imtiyaz bahis konusu olsun. Onların kanunlar ımız la hima
ye edi lmeye ihtiyaçları yoktur. Kanunla korunan; mirasçı ların şeref ve 
haysiyetleri ve Atatürk bahis mevzuu olunca millî v icdanla âmmen in hu
zur ve asayişidir. (Alkışlar). 

Dinleyici lerden, eski hukukumuzun tabirince insanın ö lümle z imme

ti münkat i o lduğunu hatır layan bir zeki arkadaşımız bu tasarıda Ata

türk 'ün değil, fakat muhterem mirasçısının lehinde bir imtiyaz kabul 

edi lmiş o lduğu mütalâasını ileri sürmüştür. 

Buna cevabımız şudur : Gerçi Ceza Kanunumuzun 488 inci madde 

sinde mirasçının ş ikâyetname vermesine ve Usulde de, muhakemen in 

her safhasını takip etmesine lüzum gösteri lmişken tasarıda Atatürk 'ün 

hat ırasına tecavüz edenler hakkında re'sen â m m e davası açt ır ı lması bir 

farktır. Fakat malumu âlileridir ki her fark bir müsavatsız l ık, bir imtiyaz 

sayı lmaz. Yapı lan bir işin tesiri diğer bir işin tesirine müsav i değil de 

farklı ise, o işin hükmü de elbette farklı olur. Her ölüye hakaret mirasçı

dan başkas ına sirayet etmez. Fakat Atatürk 'ün hât ırasına tecavüz, mi-
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rasçısı kadar milyonlarca Türkün kalblerinde tesir ve heyecan uyandır ır 

ve uyandırmaktadır . (Bravo sesleri ve alkışlar). Millî v icdanda böyle der in ıs

tırap ve heyecanlar uyandıran bir suçun faili hakkında mirasç ıdan bir şi

kâyet beklemeksiz in amme davası açılması lüzumu bu sebeptendir . 

Ve y ine bu sebeptendir ki, mirasçının af ve feragati â m m e davasının 

cereyanının durduramaz. Yani hükümdeki fark, suçun â m m e v icdanına 

şiddetli bir tesiri olması sebep ve vakıasına dayanır. Yoksa mirasç ıya ve

ri lmiş bir imtiyaz manasını taşımaz. 

Cezanın ağır o lmasına gelince; malumdur ki, her suçun cezası kötü

lüğünün derecesine ve hususiyle arzettiği içtimaî tehl ikeye göre tayin 

o lunur. Birazdan arz ve izah edeceğim ki, aziz Atatürk 'ün hât ırasına kar

şı iş lenen suçların manası ve arzettiği içtimai tehlike büyüktür . 

Tasarı , esasında Anayasamız ın 70 nci maddes inde i lt izam o lunan dü

şünce, söz ve yayım hürriyetlerine ve tarihçinin tenkid haklar ına doku

nuyor mu? Hayır. Hükümet namına da tenkid hakkının muhte rem oldu

ğu ve bundan dolayı kimsenin cezalandırı lması akla bile ge lemeyeceğ i 

aç ıkça ifade o lunmuştur. Fakat arkadaşlar, kim iddia edebilir ki, sövmek 

serbestliği, tenkid hürriyetinin bir şartıdır? 

Bizim bildiğimize göre, tenkid objektif ve lisanı da nezih olmalıdır. 

(Bravo sesleri, alkışlar). Şayet ben, söğüntüsüz tenkid yapamam, diyecek 

bir k imse çıkarsa ona ne müverr ih denir, ne münekkit . O, sadece küfür

baz bir kişidir. Tasarıdaki hükümler i Ceza Kanununun içine a lmakla, 

ayrı bir kanun hal inde bırakmak arasında ehemmiyet l i bir fark mülaha

za edi lemez, ikisi de mümkündür . Şu kadar ki, bu bahiste tasarının söğ-

me ve hakaret suçlarını ve unsurlarını hiçbir şüphe ve endişeye, hat ta 

vah imeye bile yer b ırakmayacak bir vuzuha kavuşturması , ceza hukuku 

bak ımından temenniye şayandır. Bu ciheti de komisyonunuz raporunda 

yüksek huzurunuza, ancak işaret ve temenni şekl inde arzetmiş bulun

maktadır . Çünkü, Anayasa Komisyonunuz tasarının metni üzer indeki 

ça l ışmaya kendisini yetkili görmemiştir . Heykel ve büstlerin tahribi su

çuna gel ince; bunda Ceza Kanunumuzun 516 nci maddes ine nazaran ta

sarıda gözeti len fark, yalnız cezanın ağır laşt ır ı lmasından ibarettir. Bu 

ise, mi lyonlarca Türk 'ün teessür ve nefretle şahidi o lduğu hadiseler in 

icabettirdiği bir ağır laşt ırma olacaktır. 

Hülasa, arkadaşlar, biz tasarının başl ığında Atatürk a leyhine işlenen 

suçlar hakkında diye zahirde bir şahıstan bahso lunduğuna bakmıyoruz . 

Atatürk 'ün hatırasına, heykel ve büstlerine karşı irt ikâb edilen suçların 

içyüzünde rejime, hatta Anayasamız ın, bahsett iğimiz 69 ve 70 nci mad-
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deler indeki müsavat ve hürriyet esaslarına karşı sistemli bir taarruz gö
rüyoruz. Şu halde tasarıya nasıl Anayasaya aykırı diyebil irdik ki, zahir
de Atatürk 'e karşı işleniyor sanılabilen suçlar hakikatta millî ve içtimai 
bünyemize ve bizzat Anayasamıza karşı irtikâp o lunmaktadır . Yerl i ve ya
bancı herkes bu hakikata vâkıftır. Bu garip ve elim gerçek ancak bazı ga
fillerin cehil ve taassubunu tahrik ve istismar etmek isteyen mahdut el
lerin eseridir. A m a Dokuzuncu Büyük Millet Meclisinin ve Anayasay ı ko
rumaya yemin etmiş olan milletvekillerinin hürriyet ve Cumhur iye t reji
mine karşı gelen her cereyanı durdurmak hem hakları, hem de vazifele
ri cümles indendir . Bunu da eldeki tasarıya vereceğiniz çok vazıh ve mü
essir şekilde temin buyuracağınıza şüphe yoktur. 

Mâruzât ımın neticesi şudur ki, tasarının istihdaf ettiği gaye Anayasa
ya aykırı o lmadıktan başka, Anayasanın esaslarını korumaktan ibarettir. 
Tasarı o lsun, iki komisyonunuzun raporları olsun, bu ruhu taşımakta
dır. Her hususta olduğu gibi bunda da söz, yüce heyetinizindir. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Vasfi Menteş. 

VASFİ M E N T E Ş (İzmir) — Muhterem arkadaşlar ım, Atatürk aleyhin
de işlenen suçlar hakkındaki kanun tasarısı hakiki bir lüzum ve ihtiya
ca cevap verdiği, lüzum ve ihtiyacı bir çok arkadaşlar evvelki Kamutay 
toplantı lar ında realist bir kanaatin ifadesi olarak teslim ettikleri halde 
hür fikir ve tenkidlerini hürmet le dinlediğim bazı değerli hukukçu arka
daşlarımız kendilerini daha ziyade nazari düşüncelere kaptırarak bu ka
nunun Anayasa hükümler ine aykırılığını, fazlalığını yahut Ceza Kanunu
muzda bir iki değiştirme ile iktifa edilmesi fikrini ileri sürmüşlerdi . 

Anayasa Komisyonunun tasarıya dair olan raporu şimdi el imizdedir. 
Ben komisyonda tasarıya taraftar olan arkadaşlarımızın mütalâalar ına 
tamamiy le iştirak ediyorum. Hayatta bu lunmayan Atatürk'e Anayasan ın 
69 uncu maddes inde kastedilen manada bir imtiyaz tanımak mülahaza
sı varit o lamayacağına, tasarıda da böyle bir imtiyaz tanınması derpiş 
edi lmediğ ine kani bu lunduğumu ayrıca bel irtmek isterim. 

Arkadaşlar , bu kanun tasarısı karşısında uzunca bir zamandan beri 

devam eden hal ve vaziyete bakarak bir tarafta kaynağını real iteden, mil

letin hayatî ihtiyaç ve menfaatlerinden, kollektif şuurdan alan müspet ve 

elle tutulur bir dava ile, diğer tarafta mücerret ve adeta mefkûre leşmiş 

bir nazariyat sevdası karşısında bu lunduğumuza inanmaktay ım. 

Yer inde bulmadığ ım fazla bir hassasiyetin tesirlerine mağ lûp olan ya
hut hukuki incelikler üzerinde renkli bir belâgatle konuşarak, bizlere bir 
fikir ziyafeti sunmuş bulunan bazı arkadaşlar ımın görüş ve telakkilerini 
kabul etmek müsaadeler iy le söylüyorum, bence m ü m k ü n değildir. 
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Hepimiz biliriz ki; son sosyolojik nazariyeye göre hukuk, kollektif şu
urdan doğmuş bir mürekkep içtimai vakıadır. Kanunlar da meşruiyet le
rini, isabetlerini her heyeti içt imaiyede âmme v icdanından alırlar hayat 
değişir, durur, Hadiseler, vakıalar birbirleri üzerinde devamlı bir surette 
tesir ve aksi tesirler icra ederler. Hukuk bu ebedi sosyal tekâmül ahen-
gine bağlı bulunduğu gibi kanunlar da umumi hukuk prensipler inden il
ham alarak zemin ve zamanın doğurduğu ihtiyaçları tatmin etmekle mü
kelleftirler. Bir kanun yaparken her şeyden önce düşüneceğ imiz nokta 
budur. 

Diğer taraftan bu kanun dolayısiyle Anayasa Komisyonunda girişilen 
müzakere lerde bile reylerin hemen hemen müsavi iki k ısma ayrı lmış ol
ması münhas ı ran hukuk sahasındaki münakaşalar ve fikir teatileri so
nunda, hukuki kanaatlerde derin aykırılıklar baş gösterebi leceğinin yeni 
ve açık bir delili değil midir? 

Aziz arkadaşlar ım, 

Hükümet in hazırladığı kanun tasarısının gerekçesi ve Adalet Komis
yonunun raporu, vakit vakit baş gösteren irtica kıpırdanışları ve yobaz
lık hadiseleri karşısında, vaziyeti kuvvetli bir meşale gibi aydınlatmakta
dır. Bunları okuyan bir insan fazla birtakım hukuki inceliklere saparak 
yo lunu şaşırmazsa teklif edilen kanunun tereddütsüzce isabetine hük
meder . Bunları okumamış olan bir vatandaş ise yalnız etraf ındaki hadi
selere ve onların yarattığı millî derin teessür ve ıstıraba bakarak, sadece 
v icdanını dinleyerek bir hüküm vermek mevki inde bulunsa sesi kulağı
na kadar gelen bu kanunun lüzumunu derhal tasdik eder; aynı va tandaş 
mil let ve Devlet imizin inkılâplarımıza ve teceddütler imize dayanan emni
yetini, kuvvet lenme ve ilerleme yolundaki azmimiz in ve millî ideal imizin 
salabetini yaru ağyar nazarında şüpheye düşürmek tehlikesini bel irten 
ve nereden, nasıl geldiği bazan bi l inemeyen muzır cereyanlara karşı he
men kuvvetl i bir sed çekmek ihtiyacını duyar. 

El imizdeki kanun tasarısı üzerinde görüşülürken düşünce ler imize 
hemen hemen münhasıran hukuki unsurun hâkim olması noktasını as
la kabul edemeyeceğ im. Bu çok şuurlu kanun, aynı zamanda, Cumhur i 
yet imize; inkı lâplarımıza herhangi bir tecavüz tehlikesi karş ıs ında derhal 
şahlanacağımız ın mücessem bir delili, millî tesanüt ve müdafaamız ın 
uyanıkl ığ ının bir ifadesi, bir timsali olacaktır. 

Atatürk 'ün milletimizin ebedi sevgisi ve hayranlığı ile hale lenen ma
nevi varl ığının müdafaası vazifesini sadece hemşiresinin boynuna dola
mak ve fedakâr avukatların al icenap müdahales ine terketmek şahidi ol
duğumuz gizli ve meşum maksatlara dayanan tecavüz hadise ler inden 
sonra kâfi ve isabetli bir yol mudur? 
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Kanun müzakere edil irken bazı arkadaşlarımız şekle saplanarak baş
ka memleket lerde bu tarzda kanunların yapı lması mutad o lmadığ ından 
bahsett i ler. Farz vücudu isti lzam etmez ya bu iddianın bir an için istis
nasız doğruluğunu farzetsek bile aşikâr bir hakikati unu tmamak lazım-
gelir. Fiziyolojik ve psikolojik bakımdan yer yüzünde tamamiy le birbir ine 
benzeyen iki insan mevcut olmadığı gibi binbir içtimai sebep ve amil in te
siri alt ında yoğrulan bünyeleri birbirine tamamiyle müşab ih iki millet de 
tasavvur o lunamaz. Eserleri itibariyle asrımızın ilk yar ıs ında hangi ya
bancı memleket te bir ikinci Atatürk yetişmiştir? Onun içinde yaşadığ ı ta
rihî ve sosyolojik şartlarla kim muhat bulunmuştur? 

Övünçler le dolu muhteşem mazimizi, milletimizin kendilerine minnet
tar o lduğumuz şerefli hadimlerini ve en güç şartlar içinde çal ışmış bulu
nan azimli inkılâpçılarımızı, hulasa bütün büyük adamlarımız ı da ima if
tiharla anmaktayız ve ancak gurur ve iftihar ile anabiliriz. Lâkin bu vesi
le ile İkinci Abdülhamit saltanatının son yıllarını ve İkinci Meşrutiyet dev
rinin akıbetlerini bizler gibi içlerinde bir cehennem ateşi ve bir isyan duy
gusuyla yaşamış olan insanların elem ve ıstıraplarını da bir an için anmak 
isterim. Öyle acı günlerimiz oldu ki ruhumuzda hiç de layık olmadığımız 
bir itibarsızlık ve şerefsizliğin zehirleriyle birkaç defa zehirlendik. Esaret 
içinde, şereften mahrum, süründüğümüz günleri hat ır lamamak el imizde 
değildir ve vicdanımız böyle hissizce bir unutkanlıktan bizi meneder . 

İstiklâl mücadelesini milletçe zaferle nihayet lendirdikten sonra Gazi 
Mustafa Kemal ' in şüphesiz geniş ölçüde millî sayılması lâz ımgelen, mil
lete mal olan eşsiz içtimai bir harekete rehberlik ederek açtığı yeni dev
rin büyük lüğünü ve inkılâplarımızın kıymet biçi lmez değerini, bu inkı
lâpların muhtevalar ı ve feyizli neticeleriyle birlikte temyiz ve m u h a k e m e 
e tmeye ve millî idealimize bütün imanımızla dört elle sarı ldığımızın zama
nı gel ince kuvvetl i , hatta yekvücut olarak parlak bir delilini vermekten 
çekinmeye, sırf bazı müfrit düşüncelere ve hislere mağlup olarak çekin
meye nasıl razı olabiliriz. Bu kadirşinas milletin nazar ında vatanın kur
tarıcısı olan, bir kurtuluş ve yüksel iş sembolü teşkil eden müs tesna in
sanın manev i varl ığına dil ve el uzatanlara tatbik edilecek cezaî müeyyi
delere yeni bir mahiyet ve kuvvet veri lmesini nasıl fazla bir hareket telak
ki edebiliriz. Ortada acaba yalnız maksatsız bir şuursuzluk ve izansızl ık 
mı vardır? Mütecavizlerin veyahut onları teşvik ve tahrik edenler in teşeb
büs ve hareketler inde millî gayelerimiz aleyhine müteveccih bedbaht bir 
manan ın mündemiç bulunduğu kimin gözünden kaçabilir. 

Hakikat elbette daima teslim, milletin menfaatleri ve ideali elbette da
ima müdafaa edilecektir. Fakat bir cemiyette yani Türk Cemiyet in i kas
tediyorum, kahir bir kütlenin ve ilave ediyorum, çok şükür kahir bir küt-
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lenin içt imai fikir ve kanaatleri , umdeleri , manevi kıymetler imize saldıran 
her türlü tecavüz hareketleri karşısında ve bi lhassa her an için, huzur 
verici kâfi bir garanti teşkil etmez ve meydan boş bırakı lamaz. 

Demek istiyorum ki, biz Türk Milleti o lmak haysiyetiyle bambaşka 

hususi , tarihî ve millî şartlar karşısındayız. Kendi bünyemiz i ve onun ih

tiyaçlarını en iyi biz biliriz. Umumi prensiplerden ayr ı lmayarak hangi ka

nun en çok işimize gelir, onu biz takdir ederiz. Binaenaleyh başka mem

leketlerde bu tarzda kanunlar ın yapı lması mutat o lmadığ ından bahsedi l 

mesi hiç yer inde değildir. İhtiyaç baş gösterdiği zaman pekâlâ istisnai ka

nunlar dahi çıkarılabilir. Atatürk 'ün heykellerine yapı lan tecavüzlerde 

asıl olan failin bulunması keyfiyeti o lduğunu kabulde şüphesiz tereddüt 

göster i lemez. Ancak bunu sebep ittihaz ederek kanunu lüzumsuz, fazla 

telakki edenlerin mütalâasına iştiak etmeye asla imkân yoktur. 

Arkadaşlar , biraz realist olalım. Fazla hazırlık veya fazla tedbirden 

k im ne zaman zarar görmüştür? Zarar tamam olmayan, zarar eksik ve 

zayıf bırakı lan şeyden tahaddüs eder. En büyük zararlar tedbirsizl ikten 

ileri gelir. 

Yüksek Meclisin malûmudur ki, hukuk yalnız bir ilim değil, aynı za

manda bir sanattır. Mevcut kaidelerin tetkiki ve daha üstün bir hukuk 

arama bakımından bir ilim, hukuk kaidelerini hayata fasılasız olarak baş 

gösteren yeni vaziyetlere intibak ettirmek maksadiy le onları tefsir bakı

mından ise bir sanattır. Âcizane kanaat imce bu sanatı bahusus bazı na

dir hal lerde, birtakım içtimaî zaruretler karşısında sertlikle değil, az çok 

suples ile icra etmek gayeye daha uygun düşer. 

Diğer taraftan suçların muayyeniyet i esası göz önüne al ınarak bazı 
mahzur lar ı önlemek maksadiyle mevzuumuz olan kanun metni üzer inde 
gereken tadilin yapı lması da yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar; yukarda kanun tasarısının hakiki bir lüzum 

ve ihtiyaca cevap verdiğine işaret etmiştim. Kanunu teklif eden Hüküme

timiz de evleviyetle bu kanaati beslemektedir. Devlet gemisinin kumanda 

mevki ine getirdiğimiz Hükümet in omuzları üstünde taşıdığı ağır mesul i 

yet yükünü hassasiyetle göz önüne alarak onun bu kanaat ine dair oldu

ğu ehemmiyet i vermek de ayrıca bir zaruret teşkil eder f ikr indeyim. 

Adalet Komisyonumuzun raporunda tasarının lehinde konuşan arka

daşlar ımız ın diğer çok isabetli, güzel düşünceleri aras ında b i lhassa bir, 

fikir ve mütalaalarını burada vicdanî bir zevk duyarak hat ı r latmaktan 

kendimi a lamıyacağım. Onlar diyorlar ki, bu kanun rejim davalar ının et

raf ında sarsı lmaz bir millî tesanüt vücuda getirecektir. Ne doğru görüş. 
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Bu Mecliste her söylenen, her olan biten dalga dalga bütün memleke

tin sathına yayılır. Seçenlerle seçilenlerin ilk müşterek davası hepimizin 

göğüsler imizi iftiharla kabartacak olan işte bu millî tesanüt ve millî bir

liktir. 

Aziz arkadaşlar ım, bütün bu mülahazalar ve millî v icdanın sesi bizi 

bu kanunu kabule sevketmektedir. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Efendim, söz sırası Tarık Gürerk' indir. Fakat bu arkadaş 
sırasını Behzat Bilgin'e veriyor. Şimdi Behzat Bilgin konuşacak. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Sayın arkadaşlarım, görüşmekte o lduğu

muz Atatürk tasarısı üzerinde hepimizin mesuliyetlerimizi müdr ik olarak 

vaziyet a lmamız icabettiğine kaani bulunuyorum. Bazı mesele ler vardır 

ki; hukukun ve felsefenin labirentleri içinde mütalaa edi lemez. Yani Ata

türk tasarısını hukuktan tecrit etmek arzusunda deği l im, hukuka uygun 

o lduğunu da arzedeceğim. Fakat milletin bizden beklediği; realiteleri na

zara alarak ortada olan birçok facialara son verecek kararlara varmakt ır . 

Hadise nedir arkadaşlar? Atatürk 'ün anıtlarına karşı bir müddet ten 

beri cahil, belki de hain kimselerin tasaddilerini bütün millet e lemle gör

müş ve bundan derin bir ıstırap duymuştur. Şimdi önümüzde olan mev

zu şudur : Bu alçakça taarruzların devamına mı müsaade edeceğiz , yok

sa bunlar ı katî ve cezrî olarak önleyici tedbirleri, Türk Milleti ad ına al

makta istical mi göstereceğiz? 

Arkadaşlar , bu sualin cevabı şüphesiz ki aşikârdır. Hatta tasarıya 

hukuki herhangi bir mütalâa ile olursa olsun aleyhte rey vermeye tema

yül etmiş olan arkadaşlarımız dahi; biz Atatürk 'ün anıt lar ına taarruz 

edi ldiğine razı değiliz. Bu taarruzları şiddetle önlemeyi arzu ediyoruz, 

şekl inde ifadede bulundular. Peki; bu taarruzlar nasıl önlenir? Bu metin 

kâfi değildir, gibi mütalaalar sırf şekle aittir. O halde bu mevzu üzer inde 

hepimiz iştirak etmemiz lâzımgelmektedir. Bi lhassa kaç ınmamız gereken 

şey, arkadaşlar, bu noktada politikaya kaçmaktır . Maalesef Mecl isin bu 

taraf ında bulunan bu arkadaşların polit ikaya kaçmış olduklarını derin 

bir esefle müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Barutçu Arkadaşımız ın Anayasa Komisyonundaki müzakere lerde 
mütalaalar ını derin bir dikkatle dinledim. Ve bu arkadaş işi oraya getir
mek istiyordu ki, evet Atatürk 'ün anıtlarına yapı lan taarruzlar milletin 
büyük inkılaplarına yapı lan taarruzlardır. A m a bu Kanun bu taarruzları 
ön lemeye kâfi değildir. Binaenaleyh Cumhuriyetç i partiler olarak birleşe
lim, daha katî ve cezrî olarak bu gibi hadiselerin önüne geçel im, demek 
istediler. 
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Arkadaşlar , bizim kanaatimizce Cumhuriyet esaslarına tevcih edile
cek suikast lara karşı Türk Milletinin ve onu temsil eden kanunlar ın ha
rekete geçmesi müemmendir . Cumhuriyet imiz kanunun katî teminatı al
t ındadır. Lâiklik de bizim anladığımız gibi kanunun katî teminat ı altın
dadır. Fakat ben Halk Partisinin lâikliği bizim anladığımız gibi anladığın
dan öteden beri şüphe ettim ve son hadiseler de bu şüpheler imi bir kat 
daha derinleştirmiş oldu. Öyle zannediyorum ki onlar, Atatürk heykel le
rine karşı vukubulan taarruzları mesnet ittihaz ederek bizim hararet le, 
samimiyet le bağlı bu lunduğumuz vicdan hürriyetini yeniden bazı takyit
ler, bazı baskılar altına almayı, af buyursunlar, hoş görüyorlar. Halbuki 
biz im bu hadisede hedef tuttuğumuz mesele, masum vatandaşlar ın, hür 
vatandaşlar ın vicdan hürriyetini baskı altına alarak değil, kanuna karşı 
gelebi lecek vatandaşların adedleri ne kadar az olursa olsun taaddilerini 
önlemektir . Binaenaleyh Atatürk 'ün anıtlarına vaki taarruzlar â m m e ni
zamını i lgilendiren, netice itibariyle, bir zabıta vakasından ibarettir. Ta
sarının ilk müzakeres inde de arzettiğim veçhile meselenin yanl ış bir ha
reket noktas ından ele al ınmış o lduğunu görmektey im. Bazı arkadaşlar 
Atatürk 'ü korumak zehabına kapılıyorlar. Halbuki Atatürk 'ün korunma
ya ihtiyacı yoktur. Atatürk 'ün hatırası milletin yüzde doksan dokuzunda 
sönmez sevgi ile yaşamaktadır . Atatürk'ün hatırasına karşı harekete ge
çenler, milletin hissiyatına karşı her zaman harekete geçmesi m ü m k ü n 
şerirlerden ibaret bir kısmı kalildir. Önümüzdek i mevzu bu memleket in 
millî v icdanını ve huzuru emniyetini mi, yoksa Ticanilerin serbestl iğini 
mi i lt izam edeceğimiz mevzuudur; Pek tabiidir ki biz a m m e nizamının ko
runmas ında ve Atatürk'e borçlu o lduğumuz sevginin rencide ed i lmeme
sinde ısrar edeceğiz. 

Ş imdi hukuki bakımdan Atatürk tasarısı a leyhinde serdedi len bazı 
itirazları ele alalım. Sayın arkadaşlarımız dediler ki, Atatürk sağolsun ve
ya ö lmüş olsun, bu yine ona, fert olarak, bir imtiyaz vermektir . 

Arkadaşlar , imtiyaz nedir? İmtiyaz, diğer vatandaşlar ın yahut diğer 
va tandaş gruplarının haiz olmadığı bir hakkı aynı vasıfta, aynı mevk ide 
olan bazı vatandaş veya vatandaş gruplara vermekt ir ve onların bu hak
kı kanun karşısında müdafaa etmek salahiyetini haiz bulunması , de
mektir . Şimdi acaba, Atatürk'e bir imtiyaz veriliyor ve o da bu Kanun ih
lâl edildiği bir anda gelip de herhangi bir mahkemede , merc ide bir hak 
iddiasında mı bulunabilecektir? Elbette böyle birşey varit değildir. Dola-
yısiyle Atatürk için bir imtiyaz ne mevcuttur, ne mutasavverdir . 

Arkadaşlar ımız diyorlar ki; bunu başka bir şekle sokal ım. Meselâ, 

Devlet başkanlar ına veya irtihal etmiş Devlet başkanlar ına vâki taarruz

lar şekl inde umumileşt ire l im. O zaman imtiyaz olmaz, diyorlar. Bu mü

talâanın basitliği üzerinde nazarı dikkatinizi ce lbetmek isterim. 
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Fi lhahika mütalâa şuradan geliyor. Kanun nazar ında vatandaşlar va

sıfları ve mevkileri itibariyle ayrılabilirler. Bu eşitlikten ayr ı lmak demek 

değildir. Kanun Devlet reislerine diğer vatandaşlar ın haiz o lmadığ ı bazı 

haklar tanıyabilir, memur lara tanıyabilir. Binaenaleyh ö lmüş Devlet re

islerine de böyle bir hak tanınabilir, demek ki, kanun, hakikaten vatan

daşların vasıf larına göre bazı tefrikler diskriminasyonlar yapıyor ki, bu 

bir imtiyaz değildir. O halde arkadaşlar ıma sorarım; ö lmüş veya ölecek 

olan Devlet reisleri arasında herhangi biri, Atatürk vasıflarını haiz olan

lar var mıdır ki, a le lumum Devlet reislerini Atatürk 'ün faydalanması lâ

z ımgelen bir imtiyaz veyahut bir tefrik bir d iskr iminasyondan istifade et

tirelim. Böyle birşey varidi hatır olamaz. Çünkü Atatürk bu mil let in istis

na olarak, bir felâket anında ve tam saatinde yetiştirdiği eşsiz ve emsal

siz bir şahsiyettir. Atatürk, yalnız bir Devlet Reisi olarak mı biz im hatıra

lar ımızda kalmıştır. Atatürk bu devletin kurucusu, bu memleket in kur

tarıcısı olarak ve Türkiye 'nin veçhesini değiştiren bir adam olarak hatıra

lar ımızda kalmıştır. Böyle bir şahsiyeti biz herhangi bir devlet reisiyle 

mukayese edecek olursak asıl o zaman onun hatırasına hürmetsiz l ik et

miş oluruz. Nihayet Atatürk 'ün bir "kişi" o lduğunu iddia ettiler. Bu ba

histe sayın hukukçu arkadaşlarımız çok geniş tafsilatla Muhterem Mec

lise fikirlerini açmış bulundular. "Kişi", kanun karşıs ında ehliyeti huku-

kiyesi olan ve bir hakkını ispat için mahkeme karşıs ında bir hak isteye-

bilen ve hakkını müdafaa edebilen bir vatandaştır . Bir ölü va tandaş için 

bir hak mevzuubahis değildir. Binaenaleyh bir imtiyaz hiçbir zaman 

mevzuubahis olamaz. Atatürk Kanunu, tekrar diyebiliriz ki, sırf bu cemi

yet in â m m e nizamının korunması ve millî v icdanda Atatürk sevgisine 

karşı her taarruzun uyandıracağı reaksiyonlar dolayısiyle â m m e nizam

larını ihlal edebilecek hadiselere sebebiyet vermemes i için düşünü lmüş 

bir kanundur . Böyle bir kanun olmadığı takdirde memleket te Atatürk 

hat ırasına karşı her taarruzu millet kendi teşebbüsüyle karşı layacak ve 

cezalandıracak ve inzibatsızlık o vakit hâsıl olacaktır. B inaenaleyh bu 

Kanunu kabul etmekle bütün memleket in, istisnasız bütün vatandaşla

r ımızın temayüller ine uymuş olacağız. Hepimiz seçmenler imiz le karşı laş

tığımız zamanda şu suale muhatap olduk : 

— Neden uzatıyorsunuz, neden bu Kanun çıkmıyor?. 

Arkadaşlar , memleket in kalbinde Atatürk'e karşı minnet ve şükran 

duygular ı bir an tezelzüle uğramamışt ır . Bu Kanunla Atatürk 'e tevcih 

edilen her tecavüzün millete tecavüz demek o lduğunu, milletin emniyet 

ve huzuruna, bütünlüğüne, tecavüz o lduğunu ispat edeceğiz. (Alkışlar) 
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B A Ş K A N — Oturum açılmıştır. 

Söz Tayfur Sökmen (Hatay)Tndır. 

TAYFUR S Ö K M E N (Hatay) — Muhterem arkadaşlar ım; esas maruza
t ıma baş lamazdan evvel iki arkadaşın beyanat ına cevap vereceğ im. 

İptida herhangi bir arkadaş söze başlarken vur abal ıya şekl inde ilk 
sözü Halk Partisi şöyle söyledi, böyle söyledi diye söze başl ıyor. Lütfen bu 
gibi tarizleri bırakal ım. 

İkincisi, konuşmalarda Atatürk Kanunu hakkında Halk Part is inden 
filan zat şöyle itirazda bulundu şeklinde yapı lan it irazdan Halk Partisi
nin bu kanuna mugayir olduğu manası çıkıyor. 

Halbuki Atatürk 'ün kurduğu Halk Partisinin içinde bu lunmak la fahır 
duyduğu herhangi bir arkadaş, Devletin ve milletin halaskarı o lan Ata
türk Kanununa katiyen muarız olamaz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar ım; şimdi görüşülmekte olan Atatürk Kanunu 
hakk ında bazı maruzatta bu lunmak için Yüksek Huzurunuza ç ıkmış bu
lunuyorum. Malûmu âliniz buyurulduğu üzere her yeni devrin baş ında 
veya başlangıc ında birtakım kötü ruhlu ve teceddüt aleyhtarı k imseler 
güneş gö rmüş haşere ve yı lanlar gibi yavaş yavaş k ımı ldamaya başlar fır
sat ve mekân bulunca da saldırır inkılâba, inkı lâpçıya dişlerini geçirerek 
zehirini akıtır ve saçar. İnkılâp da, inkılâpçılar da heder olur gider. Arka
daşlar ım; bu defa da dünyanın mazharı takdiri olan demokras i inkılâbı
mızı ve Hükümet in şümul sahası geniş olan v icdan hürriyeti hakkındaki 
beyanat ını y ine birtakım bedbaht ve fırsatçı kimseler kendi anlayış ve is
teklerine göre tefsir edip ayarlayarak tetikte durup bir müdde t ortalığı 
dinleyip denetledikten sonra vaziyeti müsait görür görmez hemen hare
kete geçerek inkılâplara, inkılâpları yapan Atatürk 'e mecmualar la , bro
şürlerle çirkin ve tecavüzkâr yazılar yazmıya yer yer Atatürk heykel ler ini 
bir kahraman tavriyle kırmaya başladılar. 

Arkadaşlar ım; içinde yaşayıp tarihte okuduğumuz bu gibi vakıa ve 
misalleri vaktiyle yapı lan ikazlarla birleştirerek tedbir alıp harekete geç-
seydik bu menfur hadiseler olmaz, küstahça ve tahripkâr yazı lar yazı l-
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mazdı . Her neyse, yapı lan yapı lmış, olan o lmuş şimdi zararın neresin

den dönülürse kâr oradadır fetvasınca madem ki, zarardan dönüp hare

kete geçmek istiyoruz veya geçmiş bulunuyoruz, geç de olsa yer inde ve 

isabetli bir harekettir. Bu itibarla Yüksek Huzurunuza ge lmiş olan kanu

nun her türlü nasyonların usul ve mülahazalar ın fevkinde olarak kabu

lü lazım geldiği gibi her ne pahasına olursa olsun her türlü irticaa ve her 

nevi mürtecie meydan veri lmeyeceğine mütecasir in kim olursa o lsun şid

detle cezalandır ı lacağına dair Hükümet in de bir beyanname neşretmesi 

veya bir beyanatta bulunmasın ın da zaruri olduğu kanaat ında bu lundu

ğumuzu her türlü politika düşünceler inin haricinde olarak arzetmeyi va

tani bir vazife telâkki ederim (Bravo sesleri) 

Arkadaş lar ım, haddizat ında eşsiz hizmetleriyle asil Türk mil let inin 
kalb inde yer etmiş yüksek deha ve müstesna kabil iyetleriyle de c ihanın 
takdir ve hayranlığını kazanmış olan Atatürk 'ün heykelini, eser ve inkı
lâplarını bunca sene sonra kanun ile korunmasını temin e tmeye çal ışma
mız veya temin etmek zaruret inde kalışımız cidden acı, pek hazin, hatta 
çok ayıptır. A m a ne yapal ım ki, ya bir eseri zühul veya bir hatayı siyasi
dir oldu, ş imdi ceza ve günahını beraber çekeceğiz ve çekmeye mecburuz . 
Çünkü her memleket i içinden çökertmek için her vasıtayı mubah görüp 
usul ittihaz etmiş olan düşmanlar memleket imiz i de içinden çöker tmek 
için muhtel i f kılıklara bürünerek vatanın harimi ismetine sokulmak için 
bulduklar ı çarelerden birisi de inkılâpların din ile tearuz ettiğini, dine 
mugayir bu lunduğunu, Atatürk 'ün dinsiz o lduğunu birtakım vasıtalarla, 
ajanlarıyla sâf ve nezih olan halkımıza i fhama çalışmalarıdır. Halbuki ya
pı lmış olan inkılâpların esasatı diniye ile tearuz etmediğini , Atatürk 'ün 
dinsiz olmadığını , müşarüni leyhin, birçoklarınız gibi, bütün tarih boyun
ca mürtec i ve yobazların ellerine alet ederek kullandıkları terakkiyatı me-
deniyeye mani olan hurafata ve batıl it ikadata düşman olmasıdır ve olu
şudur. 

Arkadaş lar ım, Atatürk de, Türk Milleti de dindardır. Her mil let ve her 

insan gibi Türk Milleti de, Atatürk de maneviyata, varl ığa bağlı, A l laha 

inanmış tam muvahhitt ir ler. Esasen dinsiz millet olmaz, dinsiz insan ya

şamaz. Hüner, dini, terakkiyatı medeniye ile ahenktar bir hale getirebil

mektir . Yoksa terakkiyatı medeniyeyi , dine aykırıdır, tearuz ettiğini ifade 

eder veya dinin, manii terakki o lduğunu söyler ve iddia edersek ilmin, 

medeniyet in derecei husvasına yetişmiş milletlerin esir ve m a h k û m u ol

maktan kurtulamayız ve kurtulunmaz. Bunun en bariz misali ; üç buçuk 

mi lyonluk İsviçre ve İskandinavya milletleriyle dört yüz mi lyonluk mem

leketler meydandadır lar . Üç buçuk milyonluk memleket ler terakkiyatı 
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medeniyey i din ile âhenktar bir hale getirmiş müreffeh iken, dört yüz mil

yonluk memleket ler hurafat içinde perişan yaşamaktadır lar . 

Arkadaşlar ım, bu kanun bundan evvel encümenlerde görüşülürken 

şimdi o lduğu gibi bizden de, sizden de bu kanunun hukuk nosyonlar ına 

sığmadığını , şahıs için kanun yapı lmasının doğru o lamayacağını söyle

yenler o lmuş ve olmaktadır. Bendeniz hukukçu o lmadığ ım gibi başka bir 

i l im sahibi de değil im. Yalnız fani hayattan ebediyete intikal etmiş olan 

Atatürk 'ün hiç kimse ile kıyaslandıramadığım şahsına, eser ve inkılâpla

r ına inanarak bağlanmış, irtica, istilalarla, parti husumet ler i yüzünden 

senelerce ıstırap çekmiş bir Türk evladıyım. Bu itibarla Atatürk 'ün şah

sına, eser ve inkılâplarına kavlen, fiilen ve kalemen yapı lan tecavüzler i 

tenfir ve takbih eder, tecavüzleri önleyici olan kanunları , teşebbüs ve ha

reketleri her türlü nosyonların mülahaza ve kıyasların fevkinde olarak 

kabul eder ve alkışlarım. Bununla beraber kanunu hukuk nosyonlar ına 

aykırı gören, şahıs için kanun yapı lmasını uygun görmeyen arkadaşlar ı 

mın fikir ve kanaatlerine de hürmetkar ım. Ancak kendi ler inden soruyo

rum, hidematı vataniye tertibinden olsa da hatta şahıslara maaş bağla

yan kanunlar bir hususiyet arzetmiyor mu? Hususiyet arzeden bu gibi 

kanunlar ı hangi nosyonlara sığdırarak yapmış idik ve yapı l ıyor? 

Şahsını müdafaa edebilecek mevki ve durumda olduğu halde milleti 

temsil ettiği için veya ediyor diye yaşayan Devlet başkanlar ının şahsını, 

uygunsuz insanların kötü hareketlerinden korumak için kanun yap ıyo

ruz da, millete mal o lmuş, hayatı ebediyeye intikal etmiş, kendini , hey

kelini eser ve inkılâplarını koruyup müdafaa etmek imkânı ka lmamış bu

lunan, Cumhuriyet in banisi, milletin halaskarı olan Devlet Başkanı için 

neden kanun yapı lmasın, ne için müeyyide o lmasın? Müeyyides i o lma

yan, kanun himayesine mazhar bulunmayan hak ve mukaddesa t ile her 

güzel şey duruyor ve daima tecavüzlere maruz kalmıyor mu arkadaş lar? 

Yünden pamuk veya ipekten mamul bir kumaş parçası bayrak hal ine ge

l ince neden kudsileşiyor, niçin korunması için kanun yapı l ıyor? Çünkü 

o kumaş parçası bayrak haline inkılâp ettikten sonra bir milletin remzi, 

bir vatanın sembolü olduğu için değil midir? İnsanlar da fazileti ahlâki-

yesiyle, ilim ve irfaniyle maddî, manevî hidematı fevkalade siyle remiz le-

şip kudsi leşmez mi? Tarih, bu suretle kudsi leşmiş insanları her devirde 

göstermiş ve nesilden nesle intikal ett irmemiş midir? Nitekim 1918 mü

tarekesinin pek acı ve çok korkunç ve hatta ümitsiz günler inde her tür

lü vas ı tadan mahrum, bin bir müşkülat içinde ortaya atılıp baştan başa 

işgale uğramış bu mübarek vatanı işgalden, yok o lmaya m a h k û m edi lmiş 

asil Türk Milletini yok o lmaktan kurtarıp bugünkü medeni hale get iren o 
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günden bugüne kadar geçen 27 senedir de şu kubbei zerrin alt ında hür 

ve müstaki l bir milletin mümessi ler i olarak toplanmamız ı temin eden da

hi Mustafa Kemalde necip Türk Milletinin remzi bu aziz vatanın sembo

lü, yetiştirdiği necip gençler de inkılâplarının bekçisi değil midir ler? Ar

kadaşlar ım; denecek ki mademki , yetiştirdiği gençler nigâhbandır lar , o 

halde kanuna ne lüzum var. Evet ama elinde kanun müeyyides i veya 

müdafaa vasıtası o lmayan nigâhbanların mütecaviz lere karşı yapacakla

rı hareket ve teşebbüslerin bir cürüm telakki edildiğini geçenlerde müşa

hede etmedik mi? Mamaf ih esasen elinde müeyyide o lmayıp ve vasıtası 

bu lunmayanlar ın hodbehod ihkakı hak etmesi de doğru görülebil ir mi? 

Arkadaş lar ım, fevkalâde ve müstesna başarı larına ve yüksek kabil iyetle

rine mebni Türkün atası unvanı bahşedi lmiş olan Gazi Mustafa Kemal ' in 

mümtaz iyet i unvanı verip anıtkabir yapmakla zaten kabul e tmiş bulun

muyor muyuz? (Bravo sesleri) Buna binaendir ki her evladın babasını mu

kaddes tanıması tabiî değil midir? Aziz arkadaşlar ım, Atatürk 'ün başar

dığı büyük vatani işler, temin ettiği millî muvaffakiyetler, gerçi nosyonla

ra sığarken kaidelere uyarak yapı lmış olsaydı Mustafa Kemal Atatürk olur 

m u idi? Veya her yeltenen ve taklide kalkışan Mustafa Kemal olurdu. 

Bütün bu hakikatlara rağmen Atatürk de etten, kemikten teşekkül 
e tmiş bir fani insandır. Onun da noksan ve kusurları olabilir ve o lmuş
tur. A m a terazinin kefesine bakal ım. Arkadaşlar ım; Atatürk 'ü unuttur
mak isteyenler, başardığı büyük işleri küçük göstermeye kalkanlar mi
demde, kursağ ımda nimeti var dediği halde sonradan fena söz söyleyip, 
kötü hareket edenler, sağlığında, ara sıra, sofrasında kâse ya layarak her 
yapı lanı inkılâp, her sözünü keramet deyip alkışlarken şimdi o eski söy
lediklerine martaval ve safsata diyenler, sağl ığında demokrasiy i kurma
dığı veya kuramadığ ı için cezalandırı lmasını isteyenler bir bir maneviya
tına çarpı lmaktadır lar. Bari biz çarpı lmayal ım, arkadaşlar ım. 

Bununla beraber "Ne mutlu Türküm" vecizesini ifade eden Ata

türk 'ün mensubiyet iy le iftihar ettiği asil, vefakâr ve kadirş inas Türk Mil

leti, yedi ad ım yolculukla bir fincan kahvenin hakkını gözet irken hür ve 

müstaki l bir vatan bırakan, kendini medeni milletler seviyesine ç ıkarmış 

olan dahi ve kahraman evladının heykelini, eser ve inkılâplarını kötü 

ruhlu insanların tecavüzünden koruyacak olan kanunu reddetmeye asla 

razı o lmaz ve hoş görmez. Aynı zamanda Meclisi Âliye ge lmiş olan kanu

nun herhangi bir sebep veya noksanlık vesilesiyle olursa o lsun kabul 

edi lmeyip reddedi lmesi meczup mütecavizlerin yalnız cesaret ini artır

makla kalmaz, onları anarşiye götürür, ihtilale sevkeder. Çünkü ret se

bebini arayıp tetkik etmez ve edemez. Mecl is de kabul etmedi der, cesa-
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retini arttırır, hareketine hız ve kuvvet verir. Bi lahara bu yüzden akacak 

va tandaş kanının günah ve vebali bizlere ait değil midir? Arkadaş lar ım, 

bu mese lede birçok vatandaş gibi beni de 3 nokta muztar ip etmektedir . 

1. Az çok vakıalar, hadiseler görmüş, yaşamış ve okumuş olan bizlerin 

bu vaziyeti daha evvel görüp tedbir almayışımıza veya bu husus hakkın

da vaktiyle al ınmış tedbirleri herhangi bir sebep ve vesi le ile o lursa olsun 

ve hangi taraftan yapıl ırsa yapılsın, gevşetişimiz, 2. Bu kanunun nosyon

lara sığmadığını usule de uymadığını söyleyenlerin inkı lâbın yetişt irdiği 

aziz ve necip genç arkadaşlardan bulunması , 3. Esasını Kuvayi Mil l iye-

den alarak o büyük adamın kurduğu Halk Partisinin mensuplar ı o lan 

bizlerin de, hatta ne sebep ve vesile ile olursa o lsun muhal i f bir noktai 

nazar serdeder görünmemiz veya görünmesine sebebiyet ve meydan ver-

memizdir . Arkadaşlar ım, böyle ince eleyip sık dokunsaydı veya noksan

lar ve usuller aransaydı birçoklarınızın içinde bu lunduğu ve babas ından 

işitip tarihte okuduğu Millî mücadele ler veya İstiklal Muharebes i o lmaz, 

inkılaplar yapı lamazdı , mücadele olup inkılâplar yapı lmasaydı , bizler de

ğil, ticaniler bile burada bulunmazdı . Hulasa bu itibarla da kanunun ka

bulü hepimiz in borcumuz değil midir, arkadaşlar ım? 

Büyük emekler sarfiyle meydana getirdiği şu mabedi , mil let in göre
mediğ imiz bir köşesinden bu müzakereleri dinleyen Atatürk ruhunun 
manev i huzurunda sonsuz minnet ve şükran ile eği l irken parti lerin Ata
türk eser ve inkılâplarını korumada, her türlü irtica bahsinde, harici si
yasette mutlak birleşmesi ve behemehal bir noktai nazara gelmeler i mil
lî ve vatani borç ve vazifeleridir. Aksi halde vaziyet Balkan Harbi felâket 
ve faciasına döner. Felâket ve facia olunca da ne parti, ne partici, ne de 
vatan kalır. Bizler de seleflerimiz gibi tarihe fena intikal e tmeyel im. (Bra
vo sesleri). 

Arkadaşlar ım, bugün coşkun tezahürat içinde kutladığımız Hatay' ın 
11 inci Kurtuluş Bayramıdır . Bu güzel Hatay Atatürk 'ün asil Türk Mille
tine son armağanıdır . Hiçbir hizmeti o lmasa bile bu ülkenin her türlü 
nosyonlar ın fevkinde kurtarı lması başlı başına muvaffakiyet inin şahese-
dir. 

Hepinizi sonsuz saygılarımla selamlar, sözler ime nihayet ver ir im. 

(Bravo sesleri, alkışlar). 

B A Ş K A N — Faik Ahmed Beyefendi parti namına mı, şahsınız namına 

mı konuşacaksın ız? 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) — Sonunda konuşacağ ım. 

B A Ş K A N — Mükerrem Sarol buyurun. (Gürültüler). 
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Müker rem Beyefendi, bir dakikanızı rica edeceğim, bir önerge var, 
onu okutacağ ım. Meali şudur : Lehte ve aleyhte konuşacak arkadaşlar ın 
bir lehte, bir aleyhte konuşmalar ı isteniyor. Müsaadeniz le okutuyorum : 

Başkanl ığa 

Tasarı hakkında konuşmak üzere söz alanlar pek çok o lduğundan 
lehte ve aleyhte konuşacaklara sıra ile söz veri lmesini teklif eder im. 

23.VII.1951 

Erzurum Milletvekil i 

E. Nutku 

B A Ş K A N — Bu önergeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Et

meyenler. . . Kabul edilmiştir. (Reddedildi sesleri). 

Müsaade buyurun. 

Mükerrem Sarol, lehte mi aleyhte mi konuşacaksınız? 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) — Lehte konuşacağ ım. 

B A Ş K A N — Buyurun. (Olmadı sesleri). 

Efendim, lehten başladık, ondan sonra aleyhte, ondan sonra da üze

r inde söz vereceğim. 

A B D U L L A H GEDİKOĞLU (Ankara) — Barutçu şahsı namına mı, par

tisi namına mı konuşacak? Konuşsunlar. 

BAŞKAN — Sordum, sonunda konuşacaklar, o hak kendilerinindir, 
müdaha le etmeyel im efendim. Şimdi konuşmak istemiyorlar. 

(Kifayeti müzakere takriri var sesleri). 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; bu kanun, 
huzurunuza ikinci defa olarak çıkıyor. Eğer aradaki hâdiseleri ve bunla
rın mil let in kalbinde ne kadar derin bir nefret ve iğrenme hissi yaratmış 
o lduğunu düşünürsek, bu kanunun derhal kabulü için laz ımgelen esba
bı mucibeyi , uzun boylu araşt ırmak lüzumunu hissetmeyiz. 

Zira arkadaşlar, bu kanunun, üzerinde hiç vakit kaybetmeden kabu

lünü bize, Ticani taifesinin barbarca tecavüzleri üzerinde, durmamay ı , 

artık milletin isyan etmiş olan vicdanı emreylemektedir . 

Arkadaşlar , nazariye inceliklerine sapmayal ım. Önümüzde ; o lduğu 

gibi hayat duruyor. Hayattan ders almasını bilel im ve buna göre hareket 

edel im. 

Biz burada, bu kanunla, herhangi bir şahsa birtakım imtiyazlar tanı

makta değiliz. Mevzuubahis olan dava bu milletin kendi büyükler in i me

denice tevkif etmesini bir nevi putperestl ik sayan bir z ihniyeti ve bunu 
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doğurmakta olan bir cehalet ve taassubu her harekete geçtiği fırsat ve 

anda, lâyıkiyle cezalandırmaktır . 

Türk Milletini, çizdiği medeniyet ve terakki yo lundan a l ıkoymak iste

yen ve Osmanl ı Tarihinin en az iki asrını kaplayan kör taassup ve som 

cehalet devrini, kapamış bulunuyoruz. 

Bu Mecl is, bu Meclisin bu defasında millî iradenin aynen tecellisi ne

t icesinde vücut bu lmuş ve inikat etmiş olması keyfiyetleri ve bütün bun

ların üzer inde olmak üzere de, bizim burada bir Anayasaya göre icrayi 

ahkâm etmemiz, Başbakanın bu vesile ile Eskişehir 'de ifade etmiş o ldu

ğu gibi bir tek merkezî mâna taşımaktadır. 

Bu mâna, bu milletin terakki ve medeniyet ist ikametinde yürüyerek , 

durmadan ve sarsı lmadan, modern bir Garp cemiyet ine, süratle inkı lâp 

e tmesinden ibarettir. 

Bunun din ile herhangi bir alakası yoktur ve o lamaz. Çünkü dinimiz 

de terakkiyi âmir ve medeniyeti zâmindir. 

Atatürk 'ü temsil etmekte olan heykellerin mermer ine , tuncuna veya 

herhangi bir maddes ine uzanmak cüretini gösteren mütakal l is elleri, ke

za takal lüs etmiş kötürüm bir zihniyet tahrik etmektedir. 

Cehl in taassubu, bir kel ime ile, Osmanl ı Devletini inh idama sürükle

yen amil lerin da ima başında yürümüş olan kara kuvvet in kendisi o lan 

bu zihniyet bilmelidir ki, artık bu memlekette değil terakki ve medeniye

tin kendisine, değil bu hamlelerin sevk ve idaresini üzerlerine alan şahıs

lara, hatta bunların birer cansız remzini teşkil eden heykel ve abidelere 

dahi taarruz edemeyecek, el değiştiremeyecektir. 

Medeniyete inanmayı, medeni bir çerçeve içinde yaşamayı , güzel sa
natların bu memleket evlatlarını da ruhen ve fikren irşat etmesini putpe
restlik sayacak kadar barbar bir zihniyeti tasfiye edici tedbirler a lmak na
sıl A n a y a s a y a aykırı olabilir ki, biz bu Anayasa ancak o menfi zihniyeti 
kademe kademe tasfiye ederek vâsıl o lmuşuzdur. (Soldan bravo sesleri). 

Arkadaşlar , ben o kanaatteyim ki, Atatürk 'ün heykel ler ine uzanmak 

cüretini göstermiş olan elleri kırmak, Anayasanın da aynen müdafaas ı 

demekt ir . 

Zaten Anayasa, bu hayat görüşü ile hareket edersek, medeniyet veti

remiz in tamamlanmas ında rol oynayacaktır. Aksi takdirde cehalet ve ta

assup darbelerinin alt ında cehalet ile taassubun hakim kı lmak istediği 

terör havası çok daha büyük bir şiddetle esecek, ondan sonras ında da 

"gerilik", düpedüz "gerilik", kendi anayasasını ka leme alacaktır. 
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Bununla, Anayasaya hiçbir zaman dokunulamayacağ ı fikrini müda

faa e tmek istemiyorum : Elbetteki Türk Cemiyet i lüzum gördüğü tadille

ri Anayasas ında daima yapacak bir durumdadır . Şu var ki, yapı lacak 

olan bu tadiller ile vücut bulacak olan Anayasa, mut laka daha ileri ve da

ha medeni bir Anayasa olacaktır. 

Çünkü onu, ticaniler, misil lû birtakım cahil ve mutaass ıp taifler de

ğil, bu memleket in, terakki ve medeniyete inanmış evlatları ka leme ala

caktır. 

Arkadaşlar , hep birlikte hareket ederek, karanlık kafalara ve menfi 

ruhlara veri lmesi lazımgelen cevabı, derhal verel im. 

Görülsün ki, terakki ve medeniyet yo lunda kendi mil letine eşsiz hiz

met lerde bu lunmuş olan Atatürk 'ün heykellerine veyahut ileri hayat gö

rüşüne uzanacak olan bedbaht elleri bu milletin kanunlar ı t ıpkı o tobüs

ten fırlayıp inen o gencin hareket inde olduğu gibi anında ve mahal l inde 

cezalandırı lacaktır . 

İnkılâplarımız umumi itiyatlarımız haline geleceği güne kadar bu ka

nuna ve buna benzer kanunlara elbette bu Mecl iste yer veri lecektir. (Al

kışlar) 

B A Ş K A N — Âbidin Tekön. Aleyhte mi konuşacaksınız? . 

ÂB İD İN T E K Ö N (İzmir) — Lehte. 

B A Ş K A N — Süreyya Endik. (Yok, Malatya'da sesleri). 

Bedi Enüstün. Aleyhte mi, lehte mi?. 

BEDİ ENÜSTÜN (Çanakkale ) — Aleyhte. 

B A Ş K A N — Buyurun 

BEDİ ENÜSTÜN (Çanakkale ) — Muhterem arkadaşlar, Atatürk kanu

nu tasarısının Anayasa Komisyonunda tetkiki s ırasında e lemle gördük

lerim ve işittiklerim beni yüksek huzurunuza tekrar ç ıkmaya mecbur bı

raktı . Komisyonu teşkil eden arkadaşlardan yalnız üçü müstesna bütün 

diğerleri har icen bu tasarının Anayasaya esas ve ruh itibariyle muhal i f 

o lduğunu sarahatle ifade etmiş olmalarına rağmen bugün bu tasarı Ana

yasaya uygunluk kararı ile huzurunuza tekrar getiri lmiş bulunmaktad ı r . 

(Öyle şey yok sesleri, gürültüler). 

B A Ş K A N — Efendim, müsaade buyurun. 

BEDİ ENÜSTÜN (Devamla) — Bu paradoksal durumun bu sebep ve 

saiki muhte rem arkadaşların malûmudur . Bu sebeple üzer inde durma

ya değmez. 
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Muhterem arkadaşlar; şeflik sisteminde Hükümet idare e tmenin ha

vuzunda kayık yüzdürmek kadar kolay olduğu ve fakat demokras i reji

minde Hükümet idare etmenin enginlere açı lmak olduğu muhtel i f vesi le

lerle mükerreren ifade edilmiştir. Bu kanun tasarısının geçirdiği safha

lar; enginlere açılan Hükümet in, küçük dalgalar karşıs ında bile der in en

dişelere düştüğünü göstermektedir. Bu tasarıyı müdafaa edenler bu ta

sarı; ister ant idemokrat ik olsun, ister teokratik olsun, ister Anayasaya 

aykırı o lsun, ister vatandaşlar ın söz, yazı ve düşünce hürriyet ini tahrip 

etsin, ister memlekette iftira ve tezvir rejimi yaratsın. Ne o lursa o lsun 

muhakkak kanunlaşmal ıdır . {Gürültüler). Ve kanunlaşacakt ır gibi bir eda 

ile ve ısrarla ileri sürülmektedir. (Ayak vuruşları gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim yapmayınız (çan çalarak, sükûnete davet etti). 

BEDİ ENÜSTÜN (Devamla) — Ne için?... Atatürk 'ü korumak için 

mi?. . Hayır arkadaşlar, bu tasarı bugün karşımızda Atatürk 'ün manev i 

sevgi kisvesi altında, vatandaşlar arasında daimî huzursuzluk ve endişe 

yara tmak ve bütün vatandaşları (Gürültüler) çok partili bir rej imde en su

dan bahaneler le her dakika ağır cezaî müeyyidelerle takibat alt ında tut

mak maksat ve hedefini gütmektedir . 

İşte bu sebepledir ki; hususi kanun olarak teklif edi lmekte Ceza Hu

kuku, Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Beyannamesi d ış ında ka lmak

tadır. Kanun karşısında eşitlik bir kül halinde hukukun temelidir. Dev

letler Hukuku da eşitlik prensibine dayanır. Bugün Bir leşmiş Mil letlere 

dahil bu lunan bir üyenin medeniyete ve insanlığa şu veya bu hizmetler i 

dokunmuştur diye çok zaman evvel tarihe karışmış kadim Yunanistan ' ı 

veya R o m a İmparator luğunu tarihin tenkidinden v ikaye maksadiy le bir 

tasarı get irmesini diğer üyeler nasıl karşılarlar. (Gürültüler) Ve böyle bir ta

sarının tasvibi m ü m k ü n müdür? 

Muhterem arkadaşlar; laik bir Cumhuriyet ; vatandaşlar ı millî bir iba

dete davet ederse bu millî dinin ne o lduğunu öğrenmek de bütün vatan

daşların hakkı olan Amer ika Anayasasının bir numaral ı tadili böyle bir 

hadisenin vukuunu önlemek gayesine matuftur. Bu bir numara l ı tadil 

sarahaten Hükümet in millî ve dinî bir ibadete vatandaşı zor lamayacağı 

nı ifade etmektedir. Bugün dünya memleket ler inde huzursuz luk teveh-

h ü m ederek Hükümet gemisini idare edenlerin bir sızıntı ile meşgul ol

malar ı ve iftira, tezvir dümenini serbest bırakmaları gemiyi yo lundan şa

şırtır ve belki de kayalıklarda parçalanmasına sebep olur. 

Bu tasarının kanuniyet kesbetmesi halinde memleket bünyes inde ya

pacağı tahribatı Devlet adamları çok iyi bilmeli ve çok iyi takdir etmeli-
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dir. Kasde makrun olmayarak; Atatürk 'ün resmini taşıyan bir posta pu
lunun zarfa eğri yapıştır ı lması, hakkını tam a lamayan bir işçinin Ata
türk 'ün resmini havi bir parayı asabiyetle iade etmesi , gelen bir mektup 
zarfının kabaca yırtı lması, yakı lması , imha edilmesi, süprüntü kovas ına 
atı lması bu Kanunun hususiyet ine binaen, vatandaşı arzu ed i lmeyen po
litik bir kanaat sahibi ise aylarca mahkeme kapı lar ında süründürebi l i r . 
(Şiddetli gürültüler). 

Kendi evinde aile resimleri arasında Atatürk 'ün resmine müstesna bir 
mevki ay ırmayan ve bunda ısrar eden mahkûm olabilir. Daha fenası, 
Atatürk hakkında yazılan doğru veya yanl ış bir kitabı, bir eseri Kuranı-
ker imden daha yüksek bir mevkide tutmayacağını söyleyen ve fiilen de 
tutmayan bir mütedeyyin vatandaş şu veya bu iddialarla beş sene ağır 
ceza müeyy ides ine maruz bırakılabilir. (Gürültüler, öyle şey olmaz sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, memlekette huzursuzluk tahayyül eden di
mağlar bu Kanunla memleket in huzura mı kavuşacağını zannediyor lar? 
Yoksa Atatürk 'ün memleket muvacehesinde saklanacak bir suçu mu 
vardır ki bunu öğretmeye çalışıyorlar? 

Çok eski bir hikâyede olduğu gibi sadakati o lmayanlar ın göremeye
cekleri söylenerek bir prense giydirilen kaftanın mevcut o lmadığ ını bil
dikleri halde belki bir turuncu liste ile etekleri düze l tmeye kalkanlar ola
caktır. Onlara da prensin giydiği kaftanı bizzat prensin, mevcut o lmadığ ı 
için göremediğ ini hatır latmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar; insanların birbirleriyle ve insanın dünya ile 
münasebet ler in i idare eden üç büyük nizam vardır. Bunlar din, ahlâk ve 
hukuk nizamlarıdır. Hukuk nizamının kaskatı standartlariyle din ve ah
lak n izamında tahayyül edilen boşluklar do ldurulmaya teşebbüs edilebi
lir. Fakat bu üç nizamın her biri kendi sahasında faaliyettedir. Kendi fa
aliyet sahalar ına tecavüz eden hukuk nizamının bunların reaksiyonu ile 
karşı laşması , içten ve derinden bir mücadele başlaması tabiîdir. Ve gay-
rikabili içtinaptır. 

İşte bu mücadele hakikaten memleketi işte o zaman huzursuz luğa 
düşürür ve böylece bu kanunun imkân verdiği iftira ve tezvir rejimi bu 
milleti çorak ve verimsiz bir balast yığını üzerinde bırakır. İşte bu sebep
ledir ki bu tasarıya muhali f im ve böyle ant idemokrat ik ve teokratik bir 
tasarının her hangi bir Hükümet veya zümre el inde bulunmasına, bizzat 
şahsan ben im el imde bulunmas ına asla taraftar deği l im. 

Hem niçin, âmme v icdanında hakiki huzursuzluk yaratan pahalı l ık

la, iktisadi buhranlar, içtimai sefaletle mücadelemiz i bir tarafa bırakıp 

irili ufaklı sembollerle meşgul oluyoruz? 
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Muhterem arkadaşlar; kanun insan tarzı hareket inin şe'nîyete daya

nan mesnetler iyle tamamiyle rasyonel olan bir nizamdır. N izam ise, ha

yatı imha eden takyit eden sembol lerden değil, ancak hayatı yükse l ten ve 

ona hayatiyet veren bir prensipten sağlanabilir. İşte bu sebepledir ki bu 

memleke t bizlerden hürriyet, refah ve saadeti araşt ı rma yol lar ımızı açık 

tutmamız ı ve müspet iş görmemiz i istiyor. İnkılâplarımız yeter müeyy ide 

ile teminat altındadır. Tasarının reddini ist irham eder im. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI S A M E T A Ğ A O Ğ L U 

(Manisa) — Çok muhterem arkadaşlar ım Çanakkale Milletvekili arkada

şımız, beyanat ı sırasında Hükümet i karıştırarak Hükümet in şeflik zihni

yetini ve sistemini tekrar yaşatmak için bahane aradığını söy lemeseydi 

bu münakaşa lar arasında huzurunuza ç ıkmaktan içtinap edecekt im. Fa

kat huzurunuzda bir dakika duracak ve arkadaş ıma diyeceğim ki müna

kaşalar ın seyrini niçin ve hangi maksatlarla Hükümet i karışt ırmak yolu

na getirmektedir. Hükümet bundan evvelki müzakere lerde noktai naza

rını serdetti ve ondan sonra Yüksek Meclisiniz meseleyi Anayasa Komis

yonuna gönderdi . Anayasa Komisyonu hükmünü verdi. Bugün huzuru

nuzda aleyhinde ve lehinde güzel, efendice müzakereler cereyan ederken, 

iç inizden çıkmış, it imadınızı almış ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa ola

rak mil letin it imadiyle iktidara gelmiş olan Hükümet i şeflikle i tham et

mek suretiyle niçin müzakereler in cereyanını değiştiriyor dejenere e tmek 

istiyor arkadaşımız? 

Arkadaşlar , bu ithamı Hükümet adına şiddetle reddediyorum. (Soldan 
şiddetli alkışlar) Sizden birer arkadaş olarak, milletvekili olarak, sizin iti
madınız ı haiz milletvekil lerinden mürekkep Hükümet üyesi olarak ve 
Hükümet namına bu memlekette şeflik sisteminin ebediyen tarihe karış
tığını, hiçbir siyasi maksat la bu sistemin bilerek veya bi lmeyerek tekrar 
ihdasının bahis mevzuu olmadığını arkadaşıma hat ır latmak mevki inde-
y im. (Soldan : Bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

(Kifayeti müzakere takrirleri var, okunsun sesleri) 

B A Ş K A N — Efendim müsaade buyurun, söz alan arkadaşlar ımız çok

tur. Daha Hükümet de konuşmadı , Muhalefet Partisi arkadaşlar ımız da 

konuşmadı lar . Bu mühim bir kanundur. Kifayeti icabett irecek kadar ko

nuşmamış bulunuluyor. Onun için kifayet takrirlerini oku tmuyorum. 

Söz muhalefet partisi adına Faik Ahmed Barutçu 'nundur. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) — Aziz arkadaşlar ım, benden ev

vel söz alıp konuşan arkadaşlar bendenize iltifat ettiler. (Soldan grup namı

na mı konuşuyorsunuz sesleri). Arzedeceğim. (Soldan lehte mi, aleyhte mi sesle-
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ri). Müsaade buyurun. Hem partiyi i lgilendiren tarafları, h em şahsımı il
g i lendiren tarafları var. Mukaddemey i dinlerseniz... (Soldan gürültüler, ya 
evet, ya hayır de, sesleri). 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun, sözünü kesmeyin. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Yapacak o lduğum mukadde
meyi dinlerseniz hem partimi, hem şahsımı i lgilendiren tarafları o lduğu
nu takdir edersiniz. (Soldan gürültüler). 

B A Ş K A N — Faik Beyefendi, şunu arzedeyim; burada kendi adınıza 
mı, partiniz adına mı konuşacaksınız? Partiniz adına konuşacaksanız 
buyurun başlayın, şahsınız adına konuşacaksanız sıranızı bekleyin. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — O halde bendeniz s ıramı bekli-
yey im, o zaman hem şahsi mütalâalar ımı beyan ederim, hem de part imin 
mütalâalar ını arzederim. (Partinin mütalâasını söyle sesleri, gürültüler). 

Müsaade buyurursanız usul hakkında birşey arzedeyim. Bendeniz 
Anayasa Komisyonunda bir âza olarak bu lunduğum ve tasarının alt ında 
şerhim olduğu için hakkında konuşayım. Esasen al ınan karara göre bir 
lehte, bir aleyhte ve bir de üzerinde olarak sıra ile konuşulacakt ır , lehte 
ve aleyhte konuşuldu, şimdi sıra üzerinde konuşacak olanın o lduğuna 
göre sıraya riayet bakımından dahi konuşabi l ir im. 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun, belki sizden evvel söz alanlar arasın
da üzer inde konuşacaklar vardır. Siz parti namına çıktığınız için tercih 
hakkı verdik. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Peki, ben huzurunuzu ş imdi 
terkeder im, s ıram geldiği zaman partiyi i lgi lendiren tarafında parti namı
na, şahsımı i lgilendiren taraflarında da şahsım namına konuşurum. 

B A Ş K A N — Efendim, bir lehte, bir aleyhte konuşuldu. 

Şimdi hakkında konuşmak isteyen arkadaşlara söz vereceğ im. 

İsimleri okuyorum. Hakkında konuşmak istiyen arkadaşlar söylesin
ler. 

Emrul lah Nutku; 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Hakkındadır . 

B A Ş K A N — Buyurun. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Çok muhterem arkadaşlar ım; evvel 
sözüme başlarken bir arkadaşımız ın sözüne cevaben arzeder im ki, bu 
memleket te mademki serbest ve tek dereceli seçimle iktidar değişmeler i 
vaki o lmaktadır . Bu memleket te artık bir daha şeflik sistemi türemiye-
cektir. 
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B A Ş K A N — Hakkında konuşun. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Hakkında konuşuyorum. Bu da 
bahis mevzuu oldu, cevap ver iyorum. 

B A Ş K A N — Hükümet cevap verdi. 

E M R U L L A H NUTKU (Devamla) — Arkadaşlar; mevzuubahis ett iğimiz 
kanunun Meclise geldiği günden bugüne kadar geçen zaman zarf ında 
hadis olan vukuat bize bu kanun üzerinde daha vazıh şekilde konuşmak 
imkânını verdi. 

Bil iyoruz ki, bu kanun Meclise ilk geldiği zaman irtica vardır, yoktur 
gibi bazı münakaşalar cereyan ediyordu. Fakat bugün artık ticani hare
keti gibi daha buna benzer bazı toplulukların bu milletin mukaddesat ı 
na tecavüz etmek emeli ile bu milletin inkılâplarını ba l ta lamak azmi ile 
ve memleket içinde şuriş ç ıkarmak maksadiy le hareket ettikleri görül
müştür . 

Arkadaşlar , gördü ki, vâki olan tecavüzler Atatürk 'ün şahs ına ya
pı lmış değildir; yapı lan tecavüzler, bi lhassa bunu tahrik edenler in mak
sadı itibariyle, şahsi kanaat ime göre, belki de hariçten i lham ve kuvvet 
alarak şer kuvvetler ine alet o lmak için bu memleket in inkılâbını baltala
mak yo luna giden bir harekettir. 

BAŞKAN — Emrul lah Bey; hakkında konuşacaksınız . 

E M R U L L A H NUTKU (Devamla) — Hakkında konuşuyorum. Arkas ı da 
var, Arkas ında ne diyeceğim bakal ım. 

Beyefendi başı lehte, sonu aleyhte olacak. Müsaade buyurun . 

Arkadaşlar bir kanunun üzerinde veya hakkında konuşman ın başka 
tür lüsünü bi lmiyorum. Reis Bey beni ikaz etsinler, tenvir etsinler. Bence 
bir kanunun üzerinde böyle konuşulur. 

B A Ş K A N — Üzerinde; ne lehinde ne aleyhinde demektir . 

E M R U L L A H NUTKU (Devamla) — Beyefendi, söylediklerimi bi t i rme-
d im. 15 dakikamın yedi buçuk dakikasını belki a leyhinde konuşacağ ım. 
Müsaade buyurun. 

Arkadaşlar rica ederim insanı dekuraje etmeyin. Söyleyecekler imi 
serbest söyleyeyim. 

Şimdi arkadaşlar, mütecavizlerin maksadı üzerinde dural ım. Psikolo
j ik olarak, ruhi durumlar ı üzerinde dural ım. Bunların iki maksad ı var
dır. Bir kısmı dinin batıl fikirlerini yaymak gibi irticai bir taraftır. Yan i 
heykel ler in, büstlerin dinen haram olduğu gibi put o lduğu gibi telakki
lerle bu memlekette yaratı lmış olan inkılâplara mütevecc ih irticai bir ta
arruz vardır. 

1529 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Diğer ikinci fikir de, bu irticai fikrin mensuplar ının top lu luğundan is
tifade ederek bu memleket in inkılâplarına tecavüz ett irmek suretiyle 
memleket tek i mukaddes tanıdığımız mefhumlar yüzünden memleket i 
ikiye ayırmak suretiyle iğtişâş ve şuriş ç ıkarmak kastıdır. 

Şu halde bu kanunun tedvininden maksat; gerçi ma t l abmda "Atatürk 
a leyhinde işlenen suçlar" diye bir yazı vardır ama, biz henüz metne ve 
mat laba girmediğimize göre esas hadise üzerinde konuş tuğumuza göre, 
bu kanunun ancak tümü ve aslı üzerinde mütalaa serdedeceğ im. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri ) — Esasa geçel im, malûm. . . 

E M R U L L A H NUTKU (Devamla) — Siz de konuşurken ben im de sizin 
gibi y apmamı mı ist iyorsunuz. (Gülüşmeler). 

B A Ş K A N — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 

E M R U L L A H NUTKU (Devamla) — Çok rica ederim arkadaşlar, yap
mayınız, ben nihayet kâğıttan okumuyorum, kafadan konuşuyorum. 

Arkadaşlar ; vâki olan tecavüzlerin istihdaf ettiği gaye gösteriyor ki, 
yar ın içtimai hayatımızda, yaşayış tarzımıza ve medeni telakkilerimize de 
bu tecavüzler vâki olacaktır. Şu halde bu kanunun tedvininde düşünü
lecek nokta şudur : Bu kanun Atatürk kanunu değil, inkı lâplarımızı mu
hafaza etme kanunudur, irtica ile mücadele kanunudur . O it ibarla kati
yen metne şâmil o lmamak üzere Anayasa Komisyonunun raporunun ka
bulünü teklif ediyorum, ama metne şâmil o lmamak üzere. Met in üzerin
de gerek mat lapta ve gerekse maddelerde muhakkak surette tadiller yap
mak lazımdır. Demin aleyhte konuşmuş olan arkadaşlar ımız ın noktai 
nazar ında edindiğim intiba budur. Hakikaten bu kanun, met in olarak 
önümüze geldiği zaman görüyoruz ki, demokrat ik hayat ımızın şeref ve 
itibariyle veya kıymetiyle tam tamamına mütenasip bir şeki lde tedvin 
edi lmemişt ir . Biz bugün iktidarda hüsnü niyet sahibi olabiliriz, fakat ya
rın gelecek bir iktidarın suiniyet sahibi de olabileceğini da ima düşünme
miz lazımdır. Kanunlar daimî olmalıdır. Kanunlar ihtiyaca tevafuk ettiği 
gibi her zaman değişmeyi icabettiren tarzda çıkarı lmamalıdır . O it ibarla 
arkadaşlar, netice olarak şunu arzediyorum ve tekrar ed iyorum; bu ka
nun aslı esası itibariyle Anayasaya aykırı olmadığı kanaatiyle arzediyo
rum ki, raporu, kanunun metnine şamil o lmamak şartiyle kabul etmek 
en doğru hareket olur. Metin ve matlâbın tashihi için de y ine bu raporun 
Adalet Komisyonuna tevdi edilmesini teklif ediyorum. Anayasaya aykırı 
o lmayan bu kanunun Anayasanın ruhuna uygun olarak maddeler in in 
tedvin edi lmesi için Adalet Komisyonuna havalesini teklif ed iyorum. 

BAŞKAN — Faik Ahmed Bey kifayeti müzakere önergesi vardır, parti 
ad ına konuşacaksanız , buyurun. 

1530 



ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) — Parti adına arzedeceğ im. Ben

deniz in de ayrıca mütalâalar ım olacaktır. 

Aziz arkadaşlar ım; bendeniz daha evvel söz almışt ım. Arkadaş lar ilti

fatlara gark ettiler, Barutçu 'nun isminden bahsetti ler, Anayasa Komisyo

nundak i konuşmalar ıma temas ettiler ve bu arada Behzat Bilgin arkada

şım da C. H. Partisinin layiklik anlayışıyla kendilerinin anlayışları ara

s ında fark o lduğunu ifade ettiler ve Barutçu'nun Anayasa Komisyonun

daki konuşmalar ın geriliğe karşı beraber hareket tavsiye eden ve daha 

kati metinlerle çıkmayı i ltizam eden bir konuşmaydı diye de ilave ettiler. 

Bendeniz i söz almaya sevkeden arkadaşların mevzua bu arzett iğim deği

şik nokta lardan temas etmeleri olmuştur. 

K E N A N Ç IĞMAN (Çankırı ) — Konuşmanız parti adına mı? 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — Evet, parti adınadır. 

Aziz arkadaşlar ım; hiç şüphe yoktur ki, Atatürk 'ün heykel ler ine vaki 
o lan tecavüzler inkılâp eserlerine karşı beslenen kinin ve garazın bir te
zahüründen ibarettir. Atatürk 'ün heykeline, heykel fikrini get irdiğ inden 
dolayı tecavüz ediyor. Atatürk 'ün eserlerine tecavüz ediyor, inkı lâbın 
eserleri o lduğu için tecavüz ediyor ve inkılâp düşmanl ığ ın ın tezahürü ol
mak üzere tecavüz ediyor. İnkılâp eserleri demokrat ik hürriyet ler imizin 
de i lavesiyle bir manzumedir . Bu manzumenin h imayes inde Cumhur i 
yetçi parti lerin mutabakat halinde bulunmalar ı en tabiî vazifeleridir. Bu 
mevzu partiler arasında küçük münakaşa, küçük polit ika mevzuu değil
dir. Bi lakis arzettiğim gibi Cumhuriyetç i partilerin prensip mutabakat ın
da bulunacaklar ı başl ıca ve en başta gelen bir mevzudur . Onun için da
va adamlar ı olarak, prensip adamları olarak, realist adamlar olarak da
vayı üstünden göreceğiz ve hali çare ve tedbirlerini makul şeki lde düşü
nüp elbirliğiyle yerine getireceğiz. Bir manevi ikl imden istifade sevdasın
da olan kimseler in hareketi karşısında o lduğumuza şüphe yoktur. Aziz 
arkadaşımız Behzat Bilgin dediler ki, Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik 
anlayışı ile bizim anlayışımız arasında fark vardır. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Neden İnönü'nünkine dokunmuyor lar da 

Ata türk 'ünküne dokunuyor lar? 

B A Ş K A N — Hatibin sözünü kesmeyiniz. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) — V e ilave ettiler, dediler ki, çün

kü onlar laikliği v icdan hürriyetinin takyidi manas ında anlıyorlar. Hayır 

arkadaşlar, bizim vicdan hürriyetinin takyidi manas ında bir anlayışımız 

asla yoktur. Vicdan hürriyeti, din hürriyeti mukaddes bir hürriyettir. Ve 

v icdan hürriyeti kanaatimizce, kanaatimizce değil hakikat in tam kendisi 
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olarak dinle dünya işlerinin ayrı lması esasında, dinin siyasete kar ışma

ması esas ında en büyük teminatını bulmuştur. Mesele şundadır ; bu in

kılâp eserlerine tecavüz edenler, hürriyeti v icdanı kabul e tmiş kimseler 

değildirler; hürriyeti v icdanı yok etmek isteyen kimselerdir. Hürriyet i vic

danı kabul etseler diyeceğim yok. (Anlaşı lmadı sesleri) . Hürriyet i v icdanı 

bayrak diye ellerinde taşımaktadırlar, ama hürriyeti v icdanı tan ımamak

ta, onu yok etmek istemektedirler. 

Ben bir İngiliz hâkiminin bir sözünü bir kitapta okumuş tum. Diyor 

ki; anarşist ler için parti kurmaya müsaade edi lemez. Neden?. . Çünkü 

onlar, iktidarı zaptetmeyi düşünmezler , iktidarı tahrip e tmeye çalışırlar, 

diyor. 

Hürriyeti v icdanı yok etmek isteyen kimselerin de, hürriyeti v icdanı 

el lerinde bayrak diye tutmaya hakları yoktur. 

Arkadaşlar , arzettiğim gibi, bütün inkılap eserlerimiz, demokrat ik 

hürriyet lerimiz, Anayasamız, hasılı bütün inkılâp eserlerimizin hepsinin 

bir manzume halinde korunması , tabiidir. Biz C. H. Partisi olarak arzet

tiğim bütün bu inkılâp eserlerini korumak, bunlara karşı tecavüz hare

ketlerini önleyici tedbirleri inkılâbın eserlerinin himayesi şekl inde a lmak 

laz ım geldiği fikrindeyiz, kanatindeyiz. Bu havayı, bu manev i havayı ya

pacağız. Arzett iğ im gibi Cumhuriyetç i partilerin ittihadı hal inde yapma

mız lazımdır. Bu havayı, onların teneffüs etmeyecek olduğu güzel havayı 

yara tmak sayesinde bütün gerilik hareketlerini yenmek mesele bile değil

dir. Bunlar mânevi sahadaki tedbirlere taallûk eden vazifelerimizdir. Ka

nunî sahalarda eksik mevcut olduğu takdirde onları ikmal e tmek de va

zifemizdir. 

Anayasa Komisyonunda meseleyi konuşurken kanunî tedbirler saha

sında bendeniz arzettim; dedim ki : 

Arkadaşlar arasında maksatta bir ihtilâf yoktur. Esasta hepimiz be

raberiz. Rivayet üzerinde ihtilaf kendini göstermektedir . Arkadaş lar ın in

kı lap eserlerini himayede ve müdafaada ihtilaf ettikleri yoktur. Bir kıs ım 

arkadaşlar aynı zamanda diyorlar ki; inkılâbın eserlerini muhafaza et

mek lazımdır. İnkılâbın eserleri gibi yine bize emanet, teneffüs ettiğimiz 

hür davanın teminatı olan Anayasa esaslarını da korumak lazımdır ve 

muhafaza etmeliyiz. Öyle bir metin olmalıdır ki, hem inkılâbın eserleri 

muhafaza edilsin, hem bu kanunun istihdaf ettiği maksat temin edilsin. 

Yani bütün inkılâp eserlerine şamil olsun ve aynı zamanda Anayasan ın 

bize temin ettiği haklara, aman dokunulmasın. Titizlik burada (Sağdan 

bravo sesleri). 
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Arkadaşlar , çıplak olarak, heykel fikrine ve heykel lere yapı lan taar
ruzları hedef tutarak kanunî tedbir almanın. Anayasaya muhalefet teşkil 
edecek tarafı elbette yoktur. Ona şüphe yoktur. Fikrin esası yer indedir , 
inkı lâp eserlerine müteveccih bir tehlikenin önlenmesi hususundak i fi
kir, Hükümet teklifinde ileri sürülen ve komisyon esbabı muc ibes inde 
ileri sürülen bu mahiyette bir fikir, inkılâp eserlerinin muhafazas ın ı ta-
z a m m u n eden bir fikir üzerinde bir itilâfımız elbette o lamaz, buna şüphe 
yoktur . 

Metnin hazır lanmasında bu maksadı aşacak sivri uçlar mevcut o ldu
ğu takdirde bunların düzelt i lmesi lazımdır. (Neymiş o sivri uçlar sesleri). Bu, 
maddeler üzerinde olur, metin üzerinde olur, Adalet Komisyonunda olur. 
Anayasa Komisyonunda olur, olur efendim, olmaz bir şey değildir. Hatta 
bendeniz bütün bu arzettiğim noktaları Anayasa Komisyonunda izah 
ederek ve arkadaşların ileri sürdüğü Anayasanın umdeler i üzer inde du
rarak, arkadaşlar dedim, esasta kimsenin muhalefet i yok. Buna göre, 
esasta beraberl ik o lduğuna göre kanaat imce Adalet Bakanına terettüp 
eden bir vazife vardır. Komisyon, Hükümet aynı fikirde. Böyle bir metn in 
nasıl tespit edileceğini şurada bir su Komisyon teşkil ederek, pekâlâ tes
pit e tmek ve metin olarak değil, fikir olarak Heyeti Umumiyeye teklif ede
biliriz, şöyle şöyle şöyle o lmasında isabet vardır ve böyle böyle o lması ha
l inde bütün arkadaşlar arasında tam bir ittifak temin e tmek m ü m k ü n 
dür diyebiliriz, dedim. (Sağdan bravo sesleri). 

Ve arkadaşlar, şunu arzedeyim ki, Anayasa Komisyonunun mazbata
sını okudum, kıymetli sözcü arkadaşımız etraflı bir şeki lde iki tarafın fi
kirlerini beyan ettikten sonra sonunda Ceza Kanununun prensipler i ba
k ımından işin Adalet Komisyonunda bir kere tetkik edi lmesini ve formü
le bağ lanmasın ı temenniye şayan buluruz, diyorlar. 

Demek ki, binnetice bütün arkadaşların arzu ettikleri şey kanunu 
reddetmek suretiyle değil, kanunda ileriye sürülen maksad ı en kamil şe
kilde ve hiçbir arkadaşın, ne bileyim ben, v icdanında ukde b ı rakmayacak 
şeki lde tespit etmek mümkündür Mümkündür arkadaşlar, o it ibarla 
bendeniz de rapordaki muhalefet şerhimde dedim ki; bazı esaslı hukuk 
prensipleri bak ımından Ceza Kanunu sistemine uygun bir met in hal ine 
get ir i lmesine taraftarım. Anayasa Komisyonunda dediğ im gibi komisyon, 
Hükümet hep bir arada bu esasları tespit edelim, a m a olmadı , huzuru
nuza geldi. Bu esaslar yer inde şeylerdir. Maksada aykırıl ık yoktur. Mak
sadı, arzett iğ im gibi, kamil şekilde sağlamak meselesi mevzuubah is tir. 
Hiçbir arkadaşın v icdanında ukde b ı rakmamak mümkündür , kabildir ve 
lazımdır ve yerindedir. 

Maruzat ım bundan ibarettir. (Sağdan alkışlar). 
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B A Ş K A N — Efendim, lehte, aleyhte ve üzerinde konuşuldu. Parti adı

na da konuşuldu. Veri lmiş mütaaddit önergeler vardır. (Reye, reye sesle

ri ) . Önergeler i okutal ım. Müzakerenin kifayetine dair veri lmiş önergeler 

vardır. 

B. M. M. Başkanl ığ ına 

Üç buçuk saatten beri cereyan eden leh, aleyh ve üzer indeki konuş
malar la mesele tavazzuh etmiştir. Müzakere kâfi görülerek madde lere ge
çi lmesini arz ve teklif ederiz. 

Tokat Zonguldak 

Sıtkı Atanç Suat Başol 

Yüksek Başkanl ığa 

Hukukçu arkadaşlarımızın aylardan beri yüksek irşatlariyle tama
men tenevvür etmiş bulunuyoruz, müzakerenin kifayetiyle kanunun oya 
konmas ın ı arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 

Şevket Mocan 

Yüksek Başkanl ığa 

Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki kanun tasarısı üzer inde 

daha evvelki bir leşimlerde birçok arkadaşlar leh ve a leyhinde söz söyle

mişlerdir. 

İç tüzüğün 103 üncü maddesi gereğince bugünkü bir leş imde, yana, 
karşı ve üzerinde söz isteyenlerden ikişer milletvekili konuştuktan sonra 
müzakeren in kifayetinin oya arzedi lmesini teklif ederiz. 

Afyon Siirt 

Ahmed Veziroğlu Mehmet Daim Süalp 

İstanbul 

A. Hamdi Başar 

Başkanl ığa 

Konu aydınlanmıştır . Görüşme yeter. Anayasa Komisyonu raporunun 

reye konulmasın ı arz ve teklif ederiz. 23 .VIL1951 

Niğde Niğde 

Dr. H. Ülkü F. Ecer 

Amasya Amasya 

H. Koray K. Eren 

23.VII .1951 

1534 



ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN 

1535 

Yüksek Başkanl ığa 

Memleket i kurtaranlara önderlik eden, inkılâp Türkiyesini kuranlara 

i lham ve fikir kaynağı olan, asırlık geriliklerimizi tabiîliğin üstündeki ce

sur ve isabetli karar ve görüşleriyle sona erdirip millet ve memleket imize 

muasır insanlık içerisindeki haysiyetli yerini verdiren Büyük Atatürk 'ün 

ismine muza f kanun dolayısıyle üç oturumdan beri devam eden konuş

malar ın kâfi görülerek tasarının oya konulmasını teklif ed iyorum. 

Çanakkale Milletvekil i 

Emin Kalafat 

BAŞKAN — Efendim, okunan kifayeti müzakere önergeleri aynı meal

dedir. Binaenaleyh heyeti umumiyes ini kül olarak... 

S U A D HAYRİ ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — Kifayet takrirleri hakk ında ko

nuşacağ ım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

S U A D HAYRİ ÜRGÜBLÜ (Kayseri ) — Muhterem arkadaşlar; takdim 

edilen takrirler, bir bakımdan, tasarının tetkik edilerek reye konulması 

nı ifade ediyor, diğer bak ımdan Anayasa Komisyonu raporunun kabulü

nü belirtiyor. Binaenaleyh bize tevzi edilen raporun ikinci sayfasının son 

f ıkrasında Anayasa Komisyonu aynen şöyle bir temennide bulunuyor . 

"Gerek bu cihetlerin gerek diğer ileri görülecek mütalaalar ın tasarının 

Kamutayca müzakeres i sırasında nazara al ınması yahut Adalet Komisyo

nuna iade edilerek tekrar gözden geçiri lmesi temenniye şayandır . " 

Bu takdirde bir tasarının tetkik usulü mevzuubahist ir . Böyle bir ha

dise karşısındayız. Nasıl ki Meclisi Âli Anayasa Komisyonuna havale et

mekle Anayasaya muvafık mı, değil mi bu ciheti tetkik etsin diye karar 

verdi. Bunun leh ve aleyhinde ittihazı karar etmeyi evvela nazara a lmak 

lazım. Ondan sonra Anayasa Komisyonu noktai nazarını telif etmel idir ve 

şunu bildirmelidir : Adalet Komisyonuna mı iadesi mi arzu ediliyor, yok

sa doğrudan doğruya metin üzerinde ve burada hemen tetkiki mı? 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Komisyonunun raporu bu tasarının 

Anayasaya aykırı o lmadığına mütedairdir. Tasvibinize arzedeceğ im nok

ta da budur. Temenniye şayan olan kısımlar üzerinde esasen Adalet Ko

misyonunun raporu vardır onu okuyacağız, onun üzer inde de söz vere

ceğim, onun üzerinde de tartışmalar olacak, ondan sonra, Adalet Komis

yonunun raporu kabul edilirse, maddelere geçilecek. Henüz tümü üze

rindeki müzakere bitmemiştir. Binaenaleyh müsaade buyurun. Ş imdi 

müzakerey i kâfi görenler... 
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RİFAT ŞİVİŞOĞLU (Zonguldak) — Aleyhinde konuşacağ ım. (Gürültü

ler). 

B A Ş K A N — Konuşsunlar, esasen bir arkadaşa söz vereceğim. 

RİFAT Ş İV İŞOĞLU (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar ım, müzake

re konusu olan bu kanun şimdiye kadar müzakere ve kabul ett iğimiz ka

nunlar ın çok üstünde ehemmiyet i haiz bir kanundur. Bu kanun ne Yol 

Vergisi Kanununa, ne Hayvanlar Vergisi Kanununa ve ne de şuna, buna 

benzer. Binaenaleyh üzerinde saatlerce, günlerce müzakere edi lmesi ica-

beden müh im bir kanundur. Tenvir ve tenevvür edi lmeye ihtiyacımız var

dır. Hani şıp diye kifayeti müzakere takriri veriyoruz. Kifayeti müzakere

nin reddine ve müzakerenin devamına ihtiyaç vardır. Daha z iyade tenvi

re muhtac ız . Açıkçası tasarının lehindeyim. Bazı hususatta tenvire ihti

yac ımız vardır. Maruzat ım bundan ibarettir. (Reye reye sesleri). 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — Kifayetin lehinde konuşacağ ım. 

B A Ş K A N — Hayır, bir kişiye söz verebil ir im. 

Müzakerey i kâfi görenler... Görmeyenler. . . Müzakere kâfi görü lmüş

tür. 

Ş imdi veri lmiş önergeler vardır; okuyoruz. 

Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki kanun tasarısı ruhiyle 

ve lafzıyle Anayasaya aykırıdır. Bu cihetler Anayasa Komisyonunda tasa

rıya muhal i f kalan azaların muhalefet şerhlerinde izah ettikleri gibi Ana

yasanın hürriyet, müsavat prensiplerini ihlal etmekte tarihi tenkid ve fi

kir hürriyet ini baltalamaktadır. Böylece Anayasaya hukukî esaslara ve 

İnsan Hakları Beyannamesine aykırı olan işbu tasarının reddine; 

Büst ve heykellerin kırı lmasını önleyecek ve vefat eden Cumhurre i s -

lerini tezyif ve tahkirden koruyacak daha şiddetli cezaları havi ve u m u m î 

hükümlere uygun olmak şartiyle Ceza Kanununda yapı lacak tadilatı 

muhtev i bir tasarı ile Hükümet in Meclise ge lmekte muhtar iyet ine dair bir 

karar ittihaz buyurulması keyfiyetini Meclisin Yüksek tasvibine arz ve 

teklif eyleriz. 23.VII. 1951 

Diyarbakır Milletvekili Giresun Milletvekil i 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Ferit Alpiskender 

Maraş Milletvekili 

Abdullah Aytemiz 

Hikmet Pamukoğlu 

Bursa Milletvekil i 

Halil Ayan 
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Zonguldak Milletvekili 

Avni Yurdabayrak 

Zonguldak Milletvekili 

A. Boyacıgiller 

Gaziantep Milletvekili 

Süleyman Kuranel 

Sivas Milletvekili 

Tekirdağ Milletvekil i 

/. H. Akyüz 

Balıkesir Mil letvekil i 

A. Kocabıyıkoğlu 

Kayseri Milletvekil i 

/. Kirazoğlu 

Nurettin Ertürk 

Kayseri Milletvekil i 

Ali Rıza Kılıçkale 

Bolu Milletvekili 

Zuhuri Danışman 

(Ret, ret sesleri) 

SEL İM RAGIP E M E Ç (Bursa) — Bu takririn bir kısmı reye konamaz . 

Çünkü demin karar aldık. (Reye, reye sesleri). 

B A Ş K A N — Müsaade buyurun, reye reye diye müdaha le e tmeyin. 
Önergeler i okumaya devam ediyoruz. 

23.VII.1951 

Yüksek Başkanl ığa 

Atatürk aleyhine işlenen suçlara mütaall ik Anayasa Komisyonunun 
raporunun açık oya arzını teklif ederiz. 

Giresun 

A . H. Pamukoğlu 

Diyarbakır 

F. Alpiskender 

Sivas 

Ş. Ecevit 

Tokat 

H. Koyutürk 

Çanakkale 

B. Enüstün 

Sivas 

N. Ertürk 

Bursa 

N. Yılmaz 

Bursa 

H. Ayan 

Sivas 

İ. Duygun 

Çorum 

H. Ortakcıoğlu 

Trabzon 

R. Tarakçıoğlu 

Kastamonu 

S. Kantarel 

Ankara 

R. Eren 

Zonguldak 

M. Alakant 

Ankara 

C. Soydan 

Tokad 

A . Gürkan 

1537 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Türkiye B. M. Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Atatürk kanunu tasarısı hakkında Anayasa Komisyonu raporunun 

açık oya konulmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 

F. Sayımer 

İçel 

H. Atalay 

İstanbul 

A. Hamdi Başar 

İstanbul 

N. Tlabar 

İzmir 

C. Tanca 

Rize 

/. Akçal 

Tekirdağ 

Ş. Mocan 

istanbul 

Andre Vahram 

İstanbul 

Dr. S. Yaver 

Bursa 

S. R. Emeç 

İzmir 

M. Aldemir 

Bursa 

S. Herkmen 

İstanbul 

B. Göknil 

Kayseri 

A. R. Kılıçkale 

Gümüşhane 

C. Baybura 

T.B .M.M. Yüksek Başkanl ığ ına 

Atatürk Kanun tasarısı, hakkındaki Anayasa Komisyonu raporunun, 

İçtüzük gereğince açık oya konmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 

S. F. Keçeci M. Sarol 

Erzurum Tekirdağ 

E. Karan Ş. Mocan 

İstanbul İstanbul 

F. Sayımer F. Tekil 

Muş İstanbul 

F. Kılıçlar S. Yürüten 

İstanbul İstanbul 

7. Altıner A. Topçu 

İstanbul Çankır ı 

M. Sözer Dr. C. Otman 

Kastamonu Kastamonu 

H. Türe A. Keskin 
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BAŞKAN — Efendim, biraz evvel okumuştuk. Anayasa Komisyonu ra

porunun reddine mütedair bir önerge vardı. Bu önergeyi tasvibinize ar-

zed iyorum. Kabul edenler... (Anlamadık, açık oya sesleri) Efendim, biraz ev

vel önergeyi okuduk. Bu önergede deniliyor ki; Anayasa Komisyonunun 

vermiş olduğu rapor, Anayasaya aykırıdır. Binaenaleyh bu sebeple Ana

yasa Komisyonunun vermiş olduğu raporun reddini teklif ediyoruz, bu 

önergeyi tasvibinize arzediyorum. (Gürültüler) rica ederim, önergedir, rapor 

değildir. Önerge hakkında açık oy yoktur, rapor hakkında vardır. 

FERİT ALP İSKENDER (Diyarbakır) — Önerge hakkında konuşaca

ğım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FERİT ALP İSKENDER (Diyarbakır) — Muhterem arkadaşlar ım; öner

geyi bendeniz ve 10 arkadaşım imza etmiştir. Bu önerge iki k ıs ımdan iba

rettir. Birisi komisyon raporunun, Anayasa ve insan haklar ına aykırı ol

duğundan dolayı reddini, ikincisi de Hükümet in bu gibi mesele ler hak

kında, yani büst ve heykellerin kırı lmasını önlemek ve ölen re is icumhur

ları tezyif ve tahkirden korumak maksadiyle Ceza Kanununa h ü k ü m 

koymak. . . (Soldan gürültüler). 

Müsaade buyurun, böyle bir kanun tasarısını Hükümet in hazır layıp 

get i rmekte muhtar olduğu o önergede yazı lmaktadır. Ben teklif imizin bu 

kısmını geri a l ıyorum ve Anayasa Komisyonu raporunun reye konulma

sını ist iyorum. 

BAŞKAN — İki tane önerge vardır. Anayasa Komisyonu raporunun 
açık oya arzını istiyorlar. Efendim, Anayasa Komisyonu raporunu kabul 
edenler beyaz, reddedenler kırmızı, müstenkifler yeşil oy kul lanacaklar
dır. 

Rey toplanmasına Siirt 'den başlıyoruz. Efendim, isimleri okunanlar 
lütfen oylarını kullansınlar. Bir zühule meydan ve rmemek için tekrar ar
zediyorum, kabul edenler beyaz, reddedenler kırmızı, çekinserler yeşil oy 
kul lanacaklardır . 

(Oylar toplandı) 

Efendim, oylarını kul lanmayan arkadaşlar varsa lütfen, kul lansın

lar... 

Oy toplama muameles i bitmiştir. 

Neticeyi arzediyorum : Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 

kanun tasarısının Anayasaya aykırı o lmadığına dair Anayasa Komisyonu 

raporuna (288) arkadaş oy vermiştir. Kabul (232) , red (50), ve çekinser 
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(6)) 'dır. Muame le tamamdır . Anayasa Komisyonunun tanzim etmiş oldu

ğu rapor (232) oyla kabul edilmiştir. 

7.5.1951 tarihli Bir leşimde şöyle bir karar alınmıştır : 

Arkadaş la r , müzakeren in devamın ı isteyen arkadaş lar ın sayısı 
(141) 'dir, müzakeren in devamını is temeyen arkadaşlar ın sayısı da 
(152)'dir fakat 146 da ittifak ediyor arkadaşlar. Müzakerenin kifayeti ka
bul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun tanzim etmiş olduğu rapor üzer inde 7.5.1951 
tarihli Bir leşimde uzun konuşmalar devam etmiş ve müzakere kafi görül
müştü . Şimdi sıra maddelere geçmeye gelmiştir. Yani tasarının tümü 
üzer inde müzakereler bitmiştir. Yalnız maddelere geçmeden evvel veril
miş önergeler vardır. Maddelere geçi lmesini tasvibinize arze tmeden evvel 
müsaade buyurursanız önergeleri okuyal ım. 

Yüksek Başkanl ığa 

Tasar ının Anayasaya aykırı olmadığı, Anayasa Komisyonunca hazır
lanan rapordan anlaşılmıştır. 

Tasar ının marjinali ile metni arasındaki mutabakat ı temin z ımnında 
tekrar Adalet Komisyonuna havalesini arz ve teklif eyleriz. 

Urfa Milletvekili Urfa Milletvekili 

Celâl Öncel Feridun Ayalp 

Urfa Milletvekili Diyarbakır Mil letvekil i 

Ömer Cevheri Remzi Bucak 

Sayın Başkanl ığa 

Müzakere edilen tasarının aslı ve esası gayesi itibariyle Anayasaya 
uygun bu lunduğu hakkındaki komisyon raporunun, mat laba ve metne 
şâmil o lmamak kaydiyle, kabulünü ve tasarının matlabı ile metninin, ce
za nazariyeleri ve hukuk prensipleri dairesinde yeniden gözden geçir i lme
si için Adalet Komisyonuna havale edilmesini teklif ederim. 

Erzurum Milletvekil i 

E. Nutku 

T. B. M. M. Başkanl ığ ına 

Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle "Atatürk aleyhine iş lenen suç
lar hakkındaki kanun tasarısı"nın inkılâp prensibine teşmil edi lmesi su
retiyle tamamlanmas ı için Adalet Komisyonuna iadesini arz ve teklif ede
r im. 

Mardin Milletvekil i 

M. Kâmil Boran 
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Yüksek Başkanl ığa 

Atatürk Kanunu tasarısının daha evvelki müzakere ler inde tasarının 
gerek başlık ve gerekse kanun metninde vuzuha varı lması bak ımından 
Adalet Komisyonuna şevki temayülü belirmiş iken mezkur tasarının 
Anayasaya aykırı olup olmadığı meselesi ortaya atı lmış ve dosya Anaya
sa Komisyonuna sevkedilmişti . Komisyon raporu, tasarının Anayasaya 
aykırı o lmadığı merkezindedir. Yukar ıda arzedildiği üzere tasarı başlığı
nın ve metninin daha vazıh bir hale getiri lmesi için dosyanın Adalet Ko
misyonuna şevkini teklif ederiz. 

Manisa Milletvekili Manisa Milletvekil i 

Nafiz Körez Sudi Mıhçıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki kanun tasarısının gerek 
komisyonlarda gerekse Heyeti Umumiyede cereyan eden müzakere ler ve 
ileri sürülen esaslar yüksek malumlarıdır . Kanun tasarısı Yüksek Mecli
se Adalet Komisyonundan çok zayıf bir ekseriyetle ve Anayasa Komisyo
nundan da izafi bir ekseriyetle gelmiş bulunuyor. Tasarının bu zafiyeti 
müstaki l bir kanun teklifi mahiyetini taşımış bu lunmas ından ileri gel
mektedir . Maksat Atatürk 'ün heykellerine, büstlerine ve resimler ine kar
şı iş lenen suçları tecrim etmekten ibaret bu lunmas ına göre bu şekilde iş
lenen suçları Türk Ceza Kanununun umumî hükümler i arasına yer leş
t irmek suretiyle aynı gayeye vâsıl o lmak mümkündür . Kanun tasarısının 
aleyhinde bulunan birçok arkadaşlarımız da bu tasarının müstaki l bir 
kanun hüviyeti taşımakta ve bütün vatandaşları aynı derecede h imaye ve 
tecziyede eşitlik prensibine aykırı bulunması hasebiyle itiraza sevketmiş 
bulunmaktadır . 

Bu itibarla tasarının ve komisyon raporlarının birlikte tetkik edilerek 

Türk Ceza Kanunu hükümler i içerisinde yer ver i lmek üzere tedvini z ım

nında Adalet Komisyonuna iadesine karar veri lmesini arz ve teklif ederiz. 

Çorum Edirne 

Hüseyin Ortakcıoğlu Mehmet Enginün 

Sivas Sivas 

İbrahim Duygun Şevki Ecevit 

T. B. M. M. Başkanl ığ ına 

Umumi Heyette yapı lan konuşmalarda, tasarının umumi ruhu bakı

mından ittifaka yakın bir görüş birliği bu lunmakla beraber metn in gerek 

ceza hukuku prensipleri yönünden, gerekse son hadiselere cevap verecek 
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milletvekil i teklif yapıyor. Nasıl reye koymadan geçer im. Bu teklif üzerin

de müspet veya menfi bir karar almak vazifemizdir. 

M U A M M E R A L A K A N T (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar , ş imdi 

yüksek tasvibinize iktiran etmiş olan Anayasa Komisyonunun raporun

da metin hakkında Ceza Kanunu ve Ceza Hukuku hükümler ine göre ba

zı değişiklikler yapı lması tavsiye edi lmekte ve bunun için de iki şeki lden 

birisinin tercihi heyeti celi lenize arzedi lmiş bulunmaktadır . Bunlardan 

bir tanesi; doğrudan doğruya maddeye geçip lâzımgelen tadilatın buraya 

Heyeti Celi lece yapı lması; ikincisi de, maddelere geçi lmeksiz in Adalet Ko

misyonuna havale edilmiştir. (Olmaz sesleri) O lup o lmayacağını ş imdi ben 

de söyleyeceğim, siz de reylerinizle izhar buyuracaksınız . 

Arkadaşlar , tasarı elinizde ise orada müşahede buyurulacağ ı veçhi le 

itiraz edilen metin 10-15 satırlık tek bir maddeden ibarettir. Diğer iki ve 

üçüncü maddeler i de tezyif mahiyet inde bulunan veya bu kanunda mev

cut bu lunan maddenin Bakanlar Kurulu tarafından yürütü lmes ine ait 

olan maddelerdir . Birinci maddenin, arkadaşlar tarafından veri lecek tak

rirlerin de nazarı itibara al ınarak bugün müzakere ve intaç edi lmesi , hem 

Mecl isin dar zamanında bu işin ikmalini temin eylemiş olur, hem de ha

riçte yaratacağı akisler iyi olur. Ma lumu âliniz, çok defa kanunlar komis

yonlara havale edi lmek suretiyle baştan savulmaktadır . Hem hariçte 

menfi akis b ı rakmaması ve hem de işin kolaylıkla intacı bak ımından, he

yeti umumiyes in in kabulünden sonra, burada veri len takrirler üzer inde 

Adalet Komisyonunun da noktai nazarı al ınarak madden in alacağı son 

şeklin burada halledilmesi daha uygun olacaktır kanaat indey im. Maru

zat ım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bu önergeler hakkında bir önerge var. Müsaade buyu

run, okuyal ım. 

Yüksek Başkanl ığa 

Müzakere kâfi. Maddelere geçi lmesini teklif ediyoruz. 

İzmir Milletvekili İstanbul Milletvekil i 

Zühtü Hilmi Velibeşe Celâl Türkgeldi 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N — Burada önergelerden evvel söz alan arkadaşlar konuştu

lar. Önerge okunduktan sonra söz veremem. 

Bu önergeler, heyeti umumiyes i itibariyle, tasarının Adalet Komisyo

nuna havale edilmesi hakkındaydı . Binaenaleyh tasvibinize arzed iyorum. 

Tasar ının Adalet Komisyonuna veri lmesini kabul edenler.. . Etmeyenler . . . 
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Tasar ının Adalet Komisyonuna veri lmesi kabul edi lmemiştir . (Gürültüler ) 

Çok ist irham ediyorum, müsaade buyurun. 

Komisyon raporunda bu tasarının ivedilikle görüşülmesi de teklif 

edilmiştir. Binaenaleyh bunu tasvibinize arzediyorum. Tasar ının ivedilik

le görüşülmesini kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçi lmesini kabul edenler... Etmeyenler. . . Maddelere geçil

mesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun 

M A D D E 1. — Atatürk 'ün mânevi varlığını tahkir veya tezyif yahut her 

ne suretle olursa olsun bu varlığa tecavüz edenler bir seneden beş sene

ye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

Resim, heykel, büst gibi Atatürk'ü temsil eden eşyayı veya Atatürk 

hakkındaki sair eserleri tahkir veya tezyif maksadiy le bozan, kıran, kir

leten veya her ne suretle olursa olsun bunlara tecavüzde bulunanlar 

hakk ında da aynı ceza verilir. 

Yukar ıdaki f ıkralarda yazılı suçları iş lemeye başkalar ını teşvik ve tah

rik edenler asıl fail gibi cezalandırıl ır. 

B A Ş K A N — Efendim, okunan madde hakkında söz isteyen var mı? 

Bir ihtilafa meydan vermemek için isimleri okuyoruz : 

Cezmi Türk, Raif Aybar, Sadri Maksudi Arsal, Bahadır Dülger, Mu

ammer Alakant, Muhlis Tümay, Celal Yardımcı ve Abdür rahman Boyacı-

giller, Avni Yurdabayrak, Fethi Çel ikbaş, Emrul lah Nutku, Mahmut Güç-

bi lmez. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Evvelce söz istemiştim. 

B A Ş K A N — Evet. 

KÂMİL BORAN (Mardin) — Ben de Cezmi Türk' le beraber söz istemiş

tim. 

BAŞKAN — Siz önergeler hakkında söz istemiştiniz. Fakat mademk i 

tekrar ist iyorsunuz, yazal ım. 

Şimdi sıra Raif Aybar' ındır. 

RAİF A Y B A R (Bursa) — Muhterem arkadaşlar, 5 maddeden ibaret 

olan tasarı yüksek malumunuzdur ki, hakikatte bütün ehemmiye t ve ne

zaketini birinci maddede teksif etmiş bulunmaktadır . Bu sebepledir ki, 

bendeniz bütün dikkatimi tevcih ederek Türk vatandaşlar ının karş ıs ına 

nesil ler boyunca müstesna bir maksatla ağır ceza müeyyideler i d ikecek 
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olan o birinci maddeyi tetkik ve tahlile tabi tutmak ihtiyacını hissett im. 
Üzer indeki bu duruşla ulaştığım kanaati; tek kel ime ile ifade ederek pe
şinen arzeder im ki, Adalet Encümeninde virgülüne dahi dokunu lmadan 
Büyük Mecl ise getirilmiş olan birinci madde bir Ceza Kanunu maddes i 
olarak alil bir metindir. 

Bu maddeye tasarıdaki şekliyle kanuniyet kesbett irmek, naçiz anla
y ış ıma göre 21 milyon Türk'ün günlük hayatına; korkudan masuniyet in, 
huzur ve emniyet in bütün nimetlerini sunmaya matuf teşriî hayatımız 
için veball i bir hareket olacaktır. 

Şimdi müsaadeniz le , beni bu kanaate götüren sebepleri sırasiyle yük

sek takdirinize arzedeceğim : 

Birinci sebep; Tasarının birinci maddesinin birinci f ıkrasında iki suç 

vardır. Birinci suç; "Atatürk'ün manevi varlığını tahkir ve t e z y i f etmek, 

İkinci suç; "Her ne suretle olursa olsun bu varlığa tecavüz" etmek. 

Görülüyor ki, her iki suçun da mağduru olabi lmek vasfı kendis ine ta
nınan varlık, Atatürk'ün yani ö lmüş bir insanın manevi varlığıdır. Şu 
halde suç sayılan fiilin kendisine teveccüh edebileceği bu manev i varlığın 
ne demek olduğunu tespit etmek icabeder. Bizim bi ldiğimize göre, yaşa
yan bir insanın iki türlü varlığı vardır. Biri maddi , fizik varlığı, diğeri gay-
r imaddi veyahut mânevi varlığı. 

Ö lmüş bir insanın ise bütün varlığı sadece manevi varl ıktan ibaret 
kalır. Yani bir ölünün manevi varlığı, tabir caizse bütün manev i mame
leki, bütün moral patr imuvanı demek olan bir mana ve me fhumdan iba
rettir. Hal böyle olunca; denilebilir ki, bir ö lünün manevi varlığını; ölü
nün adına ve hüviyetine merbutiyet i düşünülebi lecek bin türlü vasıf, bin 
türlü kıymet ve kıymet hükmünden, unsur ve muhteva alabi lecek bir ter
kip, bir kompozisyondur. 

Bu manev i terkipte kıymet ve kıymet hükümler i esaslı bir unsur ol

duğundan bir ö lünün manevi varlığının şümul ve ifadesi zamana, meka

na ve şahsi takdirlere göre mütehavvi l ve elastikî o lmak karakter indedir . 

Bu itibarla günlük konuşma ve yazma dil imizde edebî ve lûgavi ma-

nalariyle kullanageldiğimiz manevi varlık tabirini beş seneye kadar ağır 

hapis cezasını mucip bir suçun mağduru olabilmek vasfiyle bir ceza ka

nununa yerleşt irmek kanaatimizce çok tehlikeli bir iştir. 

Mânevi varlık gibi, hangi savcının kavrayışında, hangi yargıc ın takdi
r inde ve hangi muhbir in cibill iyetinde bugün ve yarın hangi şümul , han
gi mahiyet ve hangi ölçüye tabi tutulacağını, vuzuhla tayin e tmeye imkân 
bu lunmayan bir mefhuma; Tahkir, tezyif, tecavüz suçlarına hedef olabi-
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lecek bir vası f tanıyarak Türk vatandaşlarını (Ata) dediği Büyük Türk 'ü 
müta laa ve münakaşa etmekten hatta onun adını ağzına a lmaktan dahi 
yüreği titrer bir hale get irmek elbetteki ne arzumuz, ne de hakkımızdır . 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Medeni cemiyetlerin ceza mevzuatının fârık vası f larından birisi de 
şüphesiz ki, cemiyette suç sayılabilecek fiillere her bak ımdan azamî vu
zuh vermektir . 

Bu bak ımdan ömrü boyunca, Türk Cemiyeti medeni a lemin bütün ni
metler ine mazhar kı lmanın asıl heyecanını yaşamış olan Atatürk 'ün 
eserlerini korumak maksadiyle Türk vatandaşının karşısına böyle bir suç 
tarifiyle ç ıkmak bir mana ile de hakiki bir tezada düşmek olur. 

Çünkü Atatürk 'ün korumak istediğimiz eserleri Türk Cemiyet inde ar

tık bu türlü suç tariflerinden uzak kalmayı emreder. 

Birinci maddenin ikinci maluliyet sebebi de şudur : Birinci f ıkrada 
suç sayı lan ikinci fiil; y ine Atatürk 'ün manevi varl ığına "her ne suretle 
o lursa olsun tecavüz" fiilidir. 

Dikkat buyurulursa burada manevi varlık gibi vuzuhsuz bir mefhu

m a karşı işlenecek tecavüz suçu "her ne suretle olursa o lsun" denerek 

ika sureti bakımından da son derece şamil kıl ınmıştır. 

Fazla olarak birinci suçta, hakaret ve tezyif gibi ceza mevzuat ımızda 
ve tatbikat ımızda manası ve sahası tavazzuh etmiş fiiller sayıldığı halde, 
bu haklara tecavüz fiili ayrıca yer almıştır. Tecavüz, bir hukuk tabiri ola
rak müstameldir ve manası malumdur. Fakat buradaki tecavüzün ma
nası muğlaktır . 

Çünkü tecavüz fiiline hedef olacak mevzu mânevi varlık gibi bir mâ
na ve me fhumdan ibarettir. Bir mâna ve mefhuma tecavüz olsa olsa lisa-
nen olabilir. Lisanen yapı lacak tecavüzlerin ise hemen hepsi hakaret tez
yif fiilleri şeklinde tecelli eder. Halbuki fıkrada hakaret ve tezyif müsta-
killen suç sayılmıştır. 

Şu halde öyle bir l isanen tecavüz suçu karşısındayız ki, o l isanen te

cavüzün % 99'a müncer olacağı hakaret ve tezyiften ayrı bir şeydir. Be

nim anlayabi ldiğ ime göre, böyle bir l isanen tecavüzü mese la muar ı za ve 

hatta tenkidden ayırmak bu suçu böylece tarif edivermek kadar kolay de

ğildir. Birinci f ıkradaki bu ikinci suç birinciden de daha seyyal, daha 

elastiki daha vuzuhsuz, o sebeple de daha belalı bir tarifin içindedir. 

Üçüncü maluliyet sebebi : Maddenin ikinci f ıkrasında suç sayı lan iki 

fiilden biri resim, heykel, büst gibi Atatürk'ü temsil eden eşyayı tahkir ve

ya tezyif maksadiy le bozmak, kırmak, kirletmek fiilleridir. 
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İkinci suç ise Atatürk hakkındaki sair eserleri hakaret ve tezyif mak

sadiyle bozmak, kırmak ve kirletmek fiileridir. 

Burada birinci suç vazıhtır ve bozmak, kırmak kir letmek gibi fiiller re

sim, heykel, büst gibi eşyanın tabiatına matuf ve muzaf kı l ınabilecek fi

illerdir. Fakat ikinci suçun tarifi vuzuhsuzdur. "Atatürk hakkındaki sair 

eserler" ne demektir? Bir k imse Atatürk hakkında bir kitap veya broşür, 

bir varakpare üzerinde bir şiir, bir beyanname, bir hitabe yazmış ise bü

tün bunlar Atatürk hakkındaki eserler demek olabilir. Bir adam Atatürk 

hakkında bir kitap yazsa, bir broşür çıkarsa ve mündericat ı hatta bir it

hamname olsa ben de bunu hakaret için çamura atsam bu f ıkradaki şu 

suç tarifiyle beş sene ağır hapisli bir suçun maznunu o lmak mevki ine ka

dar o lsun götürülebil ir ve kıvır kıvır kıvrandırı labil ir im. 

Sonra dikkat buyurulursa bu fıkrada bozmak, kırmak fiilleri resim, 

heykel , büst ve (gibi) ıtlakiyle de bütün bu mahiyetteki eşyaya matuf ve 

muza f kı l ındıktan başka Atatürk hakkındaki sair eserlere de matuf kılın

mıştır. 

Bu sair eserler ne olabilir ki, bozulmak, kırı lmış olmak halleri onların 

tabiat ına izafe edilebilsin? 

Hulâsa olarak; bu fıkrada Atatürk hakkındaki sair eserleri hakaret ve 
tezyif kasdiyle bozmak, kırmak, kirletmek diye tarif ve tavsif edi len suç 
tamamen ipham içinde boğulmuş olduğu gibi tarzı tahrir bak ımından da 
kanaat imce tatbikatı şaşırtacak derecede Türkçesi bozuk bir ifadedir. 
(Bravo sesleri). 

Netice olarak arkadaşlar ım, arzına çalıştığım sebeplerle hem ceza hu

kuku esasları, hem kanun tekniği ve hem de ifade sakatlıkları bakımın

dan bu derece malul olan bir metni böyle müh im bir mevzuda bu Mecli

sin kapıs ından ceza kanunu diye ç ıkarmak kanaat imce günah olur. 

Bu kanaatledir ki, ben birinci maddenin, Adalet Komisyonunda yeni

den kaleme al ınmasını arz ve teklif etmeyi boynuma borç biliyor ve bu 

husustaki önergemi takdim ediyorum. Takdir Yüksek Heyet inize aittir. 

(Soldan bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sadri Maksudi Arsal. 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — Vazgeçt im. 

BAŞKAN — Muammer Al ak an t. 

M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) — Sayın arkadaşlar, kanunun en 

müh im noktasını teşkil eden bu birinci maddedeki suçların tayin edil

memes i , ceza hukukuna göre esaslar vazedi lmemesidir ki, B. M. Meclisi 
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azalar ında haklı olarak derin bir endişe yaratmış ve bu endişe dolayısiy-
le hepimiz in ve milletin şahit o lduğumuz hararetli münakaşa la ra yer ve
ri lmiştir. 

Ş imdi bazı arkadaşlar önünde metin bu lunmamas ı sebebiyle müsa

ade ederseniz birinci maddeyi bir kere beraber okuyal ım : 

"Birinci Madde — Atatürk 'ün manevi varlığını tahkir veya tezyif yahut 

her ne suretle olursa olsun bu varlığa tecavüz edenler bir seneden beş 

seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırılır. 

Res im, heykel, büst gibi Atatürk'ü temsil eden eşyayı veya Atatürk 
hakkındaki sair eserleri tahkir veya tezyif maksadiy le bozan, kıran, kir
leten veya her ne suretle olursa olsun bunlara tecavüzde bulunanlar 
hakkında da aynı ceza verilir. 

Yukar ıdaki fıkralardaki yazılı suçları iş lemeye başkalar ını teşvik ve 

tahrik edenler asıl fail gibi cezalandırıl ır." 

Şimdi benden evvel konuşan sayın arkadaşım Raif Aybar bu madde 

deki bütün aksaklıkları, müphemiyet i , muayyen bir ceza vaz ' e tmemekten 

mütevel l i t büyük hatayı belâgatle, vuzuhla ifade ettiler. Atatürk 'ün mâ

nevi varl ığı diye bir terim yoktur. Türk Ceza Kanununda böyle bir mad

de o lamaz, ne olduğu da bil inemez. Yüksek ma lumunuzdur ki, bir su

çun, bir cezanın muhatabı bir kimse, suçun ne o lduğunu, hangi fiili ha

reket in suç o lduğunu yakinen bilmelidir ve o manev i varlığı öğrenmek, 

hakikaten birçok felsefi mülahazalar neticesinde bir sonuca varmak bel

ki m ü m k ü n olur, ama bu ayrı bir meseledir. 

Her ne suretle olursa olsun, Türk Ceza Kanununda tezyif ve tahkir te

r imleri mevcuttur. Çünkü hakaret suçları üzerinde ş imdiye kadar mah

kemeler birtakım cezalar vermiştir ,Temyiz Mahkemes in in tevhidi içtiha-

diyle hakaret in ne olduğu tayin edilmiştir. Binaenaleyh biz im gayemiz 

nedir? Atatürk'e hakaret edenin cezasını artırmaktır. Atatürk 'e hakaret 

edenler, Atatürk'e ait büst ve heykelleri tahrip edenler Cumhur iye t Sav

cılığı tarafından takip edilecek. Hepimizin istediği ve milletin hoş görece

ği budur. Bunun için ne fikir hürriyetini takyit, ne kanaatler in ve içtihat

ların tecrim edilmesi vardır. Binaenaleyh tasarı bu hale getiri ldiği takdir

de onun hakkında endişe izhar eden arkadaşlarımızın bu endişeleri ta-

mamiy le zail olacaktır. Şu halde bendeniz bu hususta şu tadil tekli f inde 

bu lunuyorum: "Atatürk'ün hatırasını tahkir veya tezyif edenler bir sene

den üç seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırıl ırlar." Türk Ceza Kanu

nunun hükümler i arasında ölen şahıstan bahsed i lmemekte ve ölen şah

sı tahkir edenler deni lmemektedir . Türk Ceza Kanunu, bir ö lünün hatı-
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rasını tahkir edenler, demektedir . Binaenaleyh burada, Atatürk 'ün hatı
rasına, kel imesi vardır. Ondan sonra "gibi" kel imelerini ç ıkararak Ceza 
Kanununda taayyün etmiş tahkir veya tezyif kel imelerini koymak la ikti
fa ett im. Tasar ıda bunların cezası bir seneden başlayarak 5 senelik ağır 
hapis cezasına kadar gitmektedir. Bazı zamanlarda insan kendine hak im 
o lamayarak birşey yapabil ir. Malumu aliniz ağır hapis cezası insanları 
her türlü siyasi haklarından mahrum etmektedir. İşte bu sebeple kendi
ne hakim olamayarak aynı suçu işleyenler hakkında ağır hapis cezasiyle 
o lmamak şartiyle ve fakat yine komisyonun kabul ettiği cezayı koymak 
suretiyle, bu tadili yapt ım. 

Sonra, tasarıda Atatürk'e ait "Atatürk'e ait resim, heykel ve büstler gi
bi " diye bir ifade vardır, yani "gibi" si vardır. Ben bu "gibi" yi kaldırdım. 
"Atatürk'e ait resim, heykel ve büstleri tahkir ve tezyif maksadiy le bozan, 
kıran veya kirletenler" f ıkrasında yalnız tahkir ve tezyif vardır ve bu işi 
yapan adam, ben tahkir ve tezyif maksadiyle değil, d inen haram olduğu 
için yapt ım, demek suretiyle beraet etmek ihtimalini nazara alarak bura
ya bir de "dini itikatları sebebiyle" kelimelerini ilave ettim ve bu suretle 
fıkra şu şekli almış oldu : "Atatürk'e ait resim, heykel ve büstleri tahkir 
ve tezyif maksadiy le veya dini itikatları sebebiyle kıran, bozan veya kirle
tenler bir seneden üç seneye kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırı l ır lar." 
(Olmaz, olmaz sesleri, gürültüler) (Beş sene sesleri). 

Arkadaşlar , bazı arkadaşların bu işte olmaz, o lmaz demeler ine hayret 
ed iyorum. Bu meselenin şayanı ehemmiyet olan noktası budur. Bugün 
mevcut olan birçok heykeller, dine mugayirdir diye y ık ı lmakta ve tahrip 
edi lmektedir . Binaenaleyh Atatürk 'ün kasdı hakaret le heykel i kırılırsa, 
bu maksat la tahrip edilirse bunların failleri tecziye edi lmesin mi? 

BAŞKAN — Bu bir değiştirge teklifidir e fendim? 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Devamla) — Ne maksat la o lursa ol

sun, ister Atatürk'ü tahkir maksadiy le olsun, ister kendi dini maksat la

rı ile olsun, mevcut Atatürk heykelerini tahrip edenler ceza görmemel i 

midir ler? Belki (hangi maksat la olursa olsun) kaydı, meseleyi hal le tmeye 

kafidir. (Evet evet sesleri) Adalet Komisyonu, sadece (resim, heykel , büst gi

bi Atatürk 'ü temsil eden eşyayı, tezyif veya tahkir maksadiy le bozanlar ) 

kaydını koymuştur, burada sadece Atatürk'ü tahkir kastiyle kıranlar 

dersek o zaman cürmü tamamiye bu maksat la anlayıp başka maksat ta 

o lanlara ve din tahrikatçı larına bir kaçış noktası vermiş oluruz. Halbuki 

bunlar ı kaldır ıp da (hangi maksat la olursa olsun) derseniz - o kısmı böy

lece değişt ir iyorum - o zaman mesele halledilmiş olur. Bendeniz de bu şe

kilde bir teklif arzettim. Yüksek Başkanlık Divanı Mecl ise arzedecektir . 
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BAHADIR D Ü L G E R (Erzurum) — Arkadaşlar; Hükümet taraf ından 

yapı lmış olan teklifin noksanlıkları, aksaklıkları ve tereddüdü muc ip 

olan noktalarını arkadaşımız Raif Aybar fevkalade güzel bir şeki lde izah 

etmiş o lduğu için ben onun üzerinde ayrıca durarak Yüksek Mecl isi yor

mak fikrinde değil im. Yalnız bir hususa nazarı dikkatinizi ce lbetmek is

t iyorum : Malumuâl iniz , böyle bir kanunu hak imden evvel tatbik edecek 

olan zabıta memuru, j andarma ve köy muhtarıdır. Onlar ın da seviyesini 

nazarı dikkate a lmak mecburiyet indeyiz. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşhane ) — Her kanun böyledir. 

BAHADIR D Ü L G E R (Devamla) — Bil iyorum beyefendi. Ne kadar isti

cal buyuruyorsunuz? Arzedeceğim, müsaade buyurun. 

Arkadaşlar , köy lünün ve köylü ile zabıta memurlar ın ın karşıl ıklı ah

vali hepinizce ma lum olduğu için ve bu Meclis köyle ve köylü ile çok ya

k ından temasda bulunan arkadaşlardan teşekkül etmiş o lduğu için bazı 

vakalar sayarak vaktinizi a lmayacağım. Fakat zabıta m e m u r u n u n köy 

üzer inde tesis etmiş olduğu mesuliyetsiz otorite bugünkü devirde de de

v a m etmekte ve yaşat ı lmaktadır . En ufak hadiselerle en ufak sebepler le 

bir nevi haksız bir otorite ihdas eden ve bu suretle ihdas ettiği otor i teden 

menfaat cer etmeyi düşünenler in köylüyü nasıl durumlara soktuğunu 

hep bil irim. 

Ben de şu kadarını, küçük bir misalle arzedeyim, Erzurum'da köylü

ler tar lada çalışırken "terlik" denen bir nevi takke giymektedir ler. Bu bir 

nevi ça l ışma kıyafetidir. Jandarma istediği zaman buna, sen kıyafet ka

nununa aykırı olarak başından şapkayı attın, yer ine takke giydin diye 

köylüler in yakas ına yapışmakta ve buyurun karakola demekte veya bu

yurmay ın karakola ama, şu şartla... demektedirler. 

Açık konuşayım arkadaşlar, bu bir tazyik vasıtasıdır. Ş imdi bu zabı

ta m e m u r u n u n eline Atatürk 'ün mânevi varlığını tahkir ve tezyif, Ata

türk'ü temsil eden eşyayı ve Atatürk hakkındaki sair eserleri tahkir gibi 

hudutlar ı ve şümulü belli o lmayan birtakım maddeler verdiğimiz zaman, 

haksız otoriteler, tesis etmek ve bundan menfaattar o lmak kasdmda bu

lunanlar ne kadar sevineceklerdir. Bunu bütün tereddütleri izale eder bir 

hale koymak mecburiyet indeyiz. Bendeniz bu maksat la birinci maddey i 

şu kısa hale soktum. Ayrıca bir takrir de vereceğim : "Atatürk 'ü tahkir ve 

tezyif edenler, Atatürk'ü temsil eden resim, heykel, büst gibi eşyayı bo

zan, kıran ve kirletenler bir seneden üç seneye kadar ağır hapis cezası ile 

cezalandırı l ır lar." ("Gibi" de var mı sesleri) 
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Bu gayet vazıh oluyor. Çünkü mânevi varlık yok. ("Gibi" olmasın sesle
ri) Eğer "gibi" demezseniz Atatürk 'ün türbesi bunun dış ında kalır. Yani 

yalnız resim, heykel, büst dediğimiz zaman Atatürk 'ün türbesi bu tarifin 

dış ında kalır. (Koy sesleri) 

Bu it ibarla ben metn imden fedakarlık edecek deği l im, bunu düşü

nüp, taşınıp hazır ladım, takririmi Yüksek Başkanl ığa sunuyorum, rey 

Yüksek Meclisindir. (Metni bir daha oku sesleri) 

Peki okuyay ım : "Atatürk'ü tahkir ve tezyif edenler, Atatürk 'ü temsil 

eden resim, heykel ve büst gibi eşyayı bozan, kıran ve kirletenler bir se

neden üç seneye kadar ağır hapis cezası ile cezalandırı l ır lar." (Beş sene 
sesleri) İsterseniz üç seneyi beş yapın. 

Mâruzât ım bu kadardır. 

MUHLİS T Ü M A Y (Manisa) — Muhterem arkadaşlar ım; bugün müza

kere mevzuu olan kanun, gerek adı itibariyle, gerek ihtiva ettiği suç un

sur ve şiddetli ceza müeyyideler i itibariyle Yüksek Meclisin hassasiyet le 

üzer inde duracağı mevzulardan birisi o lmak lazımgelir. Bütün arkadaş

lar kendi görüşlerini burada arzettiler. Bendeniz teklif edilen met in üze

r inde cezanın şiddeti bak ımından ve suç unsurlar ının gayrivazıh o lması 

bak ımından bir iki nokta üzerinde durarak Başkanl ığa takdim ett iğim 

önergeyi kısaca arzetmek ist iyorum. 

Tekli f edilen metin; müsaade ederseniz okuyorum. Birinci maddes in

de : 

(Atatürk 'ün mânevi varlığını tahkir veya... tezyif yahut her ne suretle 
o lursa olsun bu varlığa tecavüz edenler) k ısmındaki (her ne suretle olur
sa o lsun) me fhumu gayrimuayyendir . Tekli f imde bunu kaldırmış bulu
nuyorum. 

Yalnız bu fıkrada geçen (mânevi varlık) tâbirinin telâkki ve anlaşı lma

sında benden evvel bu me fhuma işaret eden arkadaşımın noktai nazar ın

da deği l im. Malumdur ki, insanların bir maddî varlığı vardır - fizik var

lıkları - bu; ölümle nihayet bulur. Ölünün hayattaki görünüşü, hayatta

ki temasları ; resmî vazife gören bir adamsa icraatı bak ımından millet ve 

yakınlar ına bırakmış olduğu hatıralar manevi varlığını teşkil e tmek ica

beder. Binaenaleyh kanun, Atatürk 'ün mânevi varlığı demekle memleke

te inkılâpları getiren, memlekette cumhuriyet in teessüsüne çal ışan fani

nin bu eserleri dolayısıyla hatıra gelebilen manevi varlığını ifade etmiş 

demekt ir . Bunun başka türlü bu varlığın ifadesine imkân göremiyorum. 

Nitekim Ceza Kanununun mer'i bulunan birçok maddeler inde buna ben

zer birçok tabirat görülmektedir . Mesela 159 uncu maddede (Türklüğe, 
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Büyük Millet Meclisine, Cumhuriyete , Hükümet in mânev i şahsiyet ine) 
diyor. Binaenaleyh mânevi şahsiyet manevi varlık hâkimler taraf ından 
anlaşı labi len, unsurları tayin edebilen bir mefhumdur. Yalnız tecavüzün 
mahiyet ini karanlıkta bırakan, her ne suretle olursa olsun bu varl ığa te
cavüz tabiridir. Bendeniz teklif ettiğim metinde bunu kaldırmış bu lunu
yorum. Ondan sonra ikinci fıkrada, (resim, heykel büst gibi Atatürk 'ü 
temsil eden eşya ve buna ait sair eserler tabirleri vardır. Maddedek i Ata
türk hakkındaki eserler tabiri mana ve şümu'ü çok geniş, hudutlar ı ta
yin edi lemeyen mefhumlardır. Bu itibarla bunun kaldır ı lmasını teklif edi
yorum. 

Ceza Kanununa gelince; teklifte, bir seneden beş seneye kadar ağır 
hapis cezası konulmuştur. Bu ceza nev'i itibariyle ağır hapis o lmakla be
raber infaz bakımından hususiyeti yoktur. Bu ceza ağır hapis cezası ola
rak kaldıkça ilk tahkikata tabi bulunacağından, suç ve suç lunun takibi 
ve tahkikat ın icrası, neticesinin ağır ceza mahkemes ine intikali uzun za
mana ihtiyaç arzedecektir. Bir il çevresinde işlenilen suçun takibi ve mu
hakemes i derhal yapı lamayacağından kanun çıkarı lması ile aranı lan ga
ye elde edi lemeyecektir. İbareti müessire o lmak vasıf ve kıymeti ka lmaya
caktır. 

Bundan başka ceza kanunlar ından gözeti lmesi zaruri olan tabir yek
nesaklığı ve suç mahiyeti ve ceza derece ve şiddeti bak ımından istenilen 
mutabakat noktasından cezanın ağır hapis o lmasında da mahzur bu lun
duğu mütalaasındayım. Reis icumhura hakarete ait bu lunan Türk Ceza 
Kanunun 159 uncu maddesinin, gıyapta Re is icumhura l isanen tecavüz
de bu lunmaya dair olan ikinci f ıkrasında da ceza bir sene ile üç sene ara
sında hapis cezasıdır. Bu ölçü de nazara alınarak, Atatürk hakkındaki 
kanunun birinci maddesindeki cezanın bir seneden beş seneye kadar ha
pis cezası olarak konulması uygun olur. 

Y ine met inde suçun teşebbüsünün, tam işlenen suç gibi, aynı şekil
de cezalandırı lacağı hakkında bir hüküm vardır. Teşebbüs Ceza Kanu
nunun umumi hükümler inde konmuş kaidelerle tatbik edi lmektedir . Bi
naenaleyh bu istisnai kaidenin buraya konmasına lüzum görmüyorum. 
Bunları ihtiva etmek üzere vermiş bu lunduğum teklif imin müzakere ve 
kabul edi lmesini rica ederim. 

B A Ş K A N — Cezmi Türk. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşlar, bu madde vesi lesiyle arze
dey im ki; Atatürk 'ün ö lümünden sonra, bi lhassa son 10 yıl zarf ında, 
mevzuat ımız gittikçe millet aleyhinde ağır hükümler i ihtiva edecek şekil
de türlü tadillere uğramıştır. 
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Yüksek iktidarınızı başa getiren vasıtalardan biri de bu kanunlar ın 

değiştiri leceği yolundaki büyük idealdir. Biz bu kanunlar ı değişt irme

mekle kalmayıp, aynı kötü yolda devam ederek, onları daha da ağırlaş

t ı rmakta devam edecek olursak kendi intihap hikmetimiz in aleyhine ha

reket etmiş oluruz. Kanaat imce her ne maksat la olursa olsun, mil letimi

ze vereceğimiz kanunlar, açık, sarih olmalı ve gittikçe ağır hükümler i ih

tiva e tmekten ziyade, daha müsamahal ı hükümler i içine almalıdır. 

Daha evvel de b i lmünasebe arzettiğim gibi, Aziz Atatürk 'ün hatıra ve 

eserlerinin korunmasına yarıyacak bir kanuna muhakkak ihtiyaç vardır. 

Bu ihtiyacı Yüksek Meclisiniz ekseriyetle tasvip etmiştir. El imizdeki me

tin bu ihtiyaca cevap verecek vaziyette değildir. Evet ortada bir İstırap ve 

hastal ık vardır. Bu İstırabı tedavi edel im diyoruz, bunda ittifak ediyoruz; 

fakat ilacını tayinde ihtilafa düşüyoruz. Hükümet diyor ki, iki tarafı kes

kin olan şu neşter bunu tedavi edecektir. Biz de diyoruz ki, bu çift yüzlü 

neşter, tedavi etmesi şöyle dursun birçoklarını yeniden yaralayacak, ya

hut hiç o lmazsa yara lama istidadı gösterecektir. Onun için daha "Ağya

rını mâni efradını cami" bir madde lâzımdır. Bu maksat la, Raif Aybar ar-

kadış ımın güzel teklifine ilaveten arzetmek ist iyorum ki, Atatürk 'ü mad

de olarak, muhteva olarak, ruh olarak tanıyan birinci fıkra manev i var

l ıktan bahsediyor, fakat manevi varlığı tahdit etmiyor. Atatürk 'ün mane

vi varlığı nedir? Anayasadan itibaren kanunlara geçmiş olan inkı lâp 

esaslar ından mı ibarettir, yoksa, demin bir arkadaşımın izah ettiği gibi, 

Atatürk 'ün geçmişteki hayat ve hatıraları da bu manev i varl ığa dahil mi

dir? Bu, vuzuhla taayyün etmemiştir , Atatürk, yalnız Anayasaya geçen, 

ve bugünkü kanunlarımızda, Atatürk 'ün ö lümüne kadar olan kanunlar ı 

mıza geçmiş esaslar Atatürk 'ün mânevi varlığı ise bunun iç inden bugü

ne kadar, bi lhassa son 5-6 sene zarfında ihmale uğramış birçok madde

ler vardır. İçtimai hareketler esnasında bu mevzuat ın içine g irmiş inkılâp 

prensipleri ihmale uğramıştır. Bil iyorsunuz Ceza Kanununun u m u m i 

esaslar ındandır ihmal ve tekasülün tecziye edi lmesi lâzımdır. 

Atatürk 'ün beşer olarak şahsi hayatında geçmiş olan her şeyi, hatıra 

diye alır ve manevi varl ığından birer unsur addedersek, iki yüz lü ustura

yı ortaya atıyoruz demektir. Ceza Kanununun yeniden meydana koyaca

ğı b irtakım suçlu insanlar ortaya gelecek demektir . İşte ben bu hadise 

üzer inde durmak istemiyorum. Bir defa Atamız ın yaşamış o lduğu şalisi 

hayatını manev î hatıralarından ayırmak lazımdır. Manevî hayat ından sa

dece menfaati amme için ortaya koyduğu inkılâp esaslarının a l ınması ve 

bunun kanunda sarahaten gösteri lmesi lâzımdır. 
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İkinci şekil de maddes inden, fiziğinden el imizde kalan nedir? Bence 

başta mezar ı vardır. Niçin büstünden heykel inden önce mezar ın ı koymu

yoruz (Bu gibi) diyoruz, bunu kaldırıp hem de başa (Mezarı ) tabirini koy

mamız lâzımdır. Bunu şunun için de koymamız lâzımdır arkadaşlar; Ata

türk 'ün ebedi mezarı olacak anıt-kabir on yı ldan beri ihmale uğramış ve 

uğramaktadır . Bize dört yı lda yaptığı mücadele kahramanl ığ ı ile bir vata

nı, hürriyet ve istiklâlini kurtarmış olan insana ö lümünden on yıl sonra 

dahi bir mezar verebi lmiş değiliz. Hatıralara hürmetsizl ik böyle de olur. 

Bunun için gelip geçmiş bütün iktidarları i tham ederek d iyorum ki, Ata

türk'ün kabrini 12 yıl geciktirmek dahi onun hatırasına kayıtsızlık ve ih

malkârl ıktır. Atatürk 'ün muvakkat mezarında dahi ihmal görü lmüştür . 

İşte Cezmi Türk arkadaşınız buradadır. Ben mezarı akmayan bir çatı al

tına alal ım diye senelerce uğraşmış, didinmiş, muvaffak o lamamış , bina

nın çatısını dahi tamir ettirmek imkânını bulamamış ımdır . Bugün yağ

mur lu havalarda muvakkat kabrin başına giden yerli, yabanc ı ıs lanma

ya mahkumdur . Oradaki hademecikler kendi vasıtaları ile aman yağmur

la ıs latmayal ım diye çırpınmaktadırlar. 

Arkadaşlar , Atatürk'ün, varl ığına malik o lmuş bir mil letin iktidarları 

mesul gösteri lemezlerse, mezarı üstüne su damlaları mütemad iyen dam

lamakta devam ederse bu ihmal değil de nedir? Bunu ne ile izah edecek

siniz? 

İkinci bir misal olarak arzedeyim; şevketli devr inde ona ya ranmak is

teyenler Atatürk 'ün renk renk resimlerini bastırmışlar. Hatta Türk Tay

yare Cemiyet i binlerce bastırmıştı. Fakat üfulünden sonra bu resimler in 

dağıt ı lması nedense kimsenin hatırına gelmemiştir, depolarda kalmış, 

güveler yemişt ir . Bu resimler bundan iki sene evvel Türkiye p iyasas ına 

sürülmüş, sürüm temin etmeye çalışılmıştır. Atatürk 'ün o güve yemiş re

simlerini, gazeteci lerde Adana 'da ve Ankara 'da gö rmüş bir arkadaşını

z ım. Acaba bugün bu kanuna giren madde, Atatürk 'ün resimlerini ihmal 

suçu, bu memlekette şimdiye kadar yapı lmış mıdır? Demek ist iyorum ki, 

sadece resim deseniz, sadece heykel deseniz, sadece büst deseniz dahi 

bu maddede kati bir vuzuh ve kesinlik temin etmiş o lmayacaksınız . Bun

ları yapanlar veya yaptığı ihbar edilenler olacak ki üzer ler inden müruru

zaman mehl i geçti mi, geçmedi mi diye tetkika mecbur kalacaksınız . Ata

türk resimlerini güveye yedirenleri de var diye ceza kanunlar ımız ın mü

ruruzaman mehil lerini dahi düşününüz. (Kanun makable şâmil o lmaz 

sesleri) Siz benden iyi bilirsiniz; ağır ceza arttıkça müruruzaman mehi l

leri de artar. Bunların müeyyidelerinin ve müruruzaman mehil ler ini ne

reye kadar gidebileceğini yüksek tasavvurlarınıza b ırakıyorum. Korumak 
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istediğimiz Atatürk 'ün manev i varlığı hakkında Mecl isin ekseriyeti müt

tefiktir. A m a bu madde elde etmek istediğimiz emniyet i temin edecek 

açıkl ıkta değildir. Ben hukukçu arkadaşlar ımdan hassaten rica eder im, 

kanunlar , Türk Milletinin bugünkü ihtiyaçlarına göre, bugünkü demok

rasi anlayış ına göre tertiplenilmeli, en basit vatandaşın dahi kolayca an

layacağı şekilde açık yazı lmalı , suç unsurları tayin edilerek kanunda 

bunlar açıkça sayılmalıdır. 

Söz ler ime son verirken Hükümete bir serzenişte bu lunacağ ım : 

Bu kanun ve madde aylarca evvel Meclise sevkedi lmiş ve Mecl isin te

mayülü de belli o lmuşken, Hükümet in kendi görüşünde ısrar ederek 

maddey i aynen çıkarmaya çal ışmasını Atatürk 'ün hât ırasına karşı bir 

hürmetsiz l ik sanıyorum. 

("Soldan öyle şey yok, nereden çıkarıyorsun, ne münasebet" sesleri) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, 

kanunun birinci maddesinin müzakeresi s ırasında görülüyor ki, birta

k ım noktai nazarlar kanun metninin gayrivazıh o lduğunu, bunun birçok 

ihtilaflara yer vermesinin m ü m k ü n o lduğundan bahsedi lerek düzelt i lme

sini ist ihdaf eden mütalâaları ihtiva etmektedir. 

Bendenizce birinci madde tamamiyle vazıhtır. Ve hiçbir ihtilâfa mey

dan vermeyecekt ir . (Oooooo sesleri) İfade açık ve sarihtir. 

Kanunun birinci maddesi , manevi varlığa ve eserlere vukubu lan ta

arruzlara ait hükümler taşımaktadır. Atatürk 'ün maneviyat ına, yani 

mevcut olduğu takdirde bir adamın manen tahkiri ne suretle vaki ola

caksa ona karşı olan hükümlerdir . 

İkincisi de, o tecavüzleri istihdaf ediyor. İki f ıkradan terekküp eden 

met in, gayet sarih ve açıktır. Met inde ihtilafı mucip olacak vuzuhsuz luk 

mevcut değildir. (Oooooo sesleri) Binaenaleyh kanun metninde vuzuhsuz

luk bu lunduğuna taalluk eden mütalaalar asla şayanı iltifat o lamaz. 

Bu arada Raif Aybar arkadaşımız ortaya bir misal atmışlardır . Bun

da; Atatürk aleyhinde yazı lmış olan bir eseri çamura atan k imsenin da

hi hakaret etmiş olacağı ileri sürülmektedir. 

Bu tamamen bir vahimedir . Bir kere hakaret suçunun nasıl tekevvün 

edeceği bir mütearife hal inde bellidir. Çünkü bir suçun tekevvünü için 

iki unsurun mevcudiyet ini aramak mecburiyet indeyiz . Bu iki, unsurdan 

bir tanesi sübjektiftir, kasıttır. Diğeri ise objektiftir, efali icraiyedir. Bu 

ikisi mevcut o lmadan esasen suç tekevvün edemez. 
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Ortaya sürdükleri meselede, Atatürk aleyhine yaz ı lmış bir eserden 
dolayı o eseri okuyan bir adam hiddetle çamura atarsa bu, Atatürk 'e kar
şı bir hakaret midir? Böyle bir şey mevzuubahis o lamaz. Çünkü burada 
kasıt Atatürk aleyhine, Atatürk'e karşı hakaretamiz bir eser yazmış olan 
kimseyi tahkirdir. Bu itibarla bunda hiçbir zaman Atatürk 'e karşı bir ha
kareti t a zammun eder mana ve mahiyet bulunmadığ ı için bunu Ata
türk 'ün manev i varlığına hakaret veya eserine karşı tecavüz telakki et
mek tamamen vehimden ibarettir. Şayanı iltifat o lmayan bir mütalaadır . 

Bahadır Dülger arkadaşımız mütalaaları s ırasında bu kanunu evvela 

tatbikle mükel le f olan zabıta kuvvetlerimizin bunu yanl ış tefsirlerle fert

ler, vatandaşlar hakkında yanl ış tatbikata sebebiyet verecek hareket ler

den bahsetti ler. 

Aziz arkadaşlar; hepinizce malumdur ki; hiçbir zaman kanunu tatbik 
eden zabıta kuvveti değildir. Zabıta yalnız bir suçun vukuuna muttal i ol
duğu zaman o suç hakkındaki tahkikatı yapar. Binaenaleyh kanunu za
bıta kuvveti tatbik etmez. Ancak suç olarak ortaya ç ıkmış olan bir mev
zu hakk ında gereken tahkikatı evveliyeyi, iptidaiyeyi icra eder. Binaena
leyh kanunun tatbiki binnetice mahkemelerce vaki o lacağına göre bu da 
bir endişeden ileri g i tmeyen bir iddiadır. 

Cezmi Türk arkadaşımız kezalik mütalâalarını ileri sürerken şöyle bir 

misal ortaya ç ıkarmış bulunuyorlar. Meselâ, Atatürk 'ün fotoğraflarının 

müruruzaman la güvelere yediri lmiş veyahut herhangi bir suretle kendi

l iğ inden harab o lmuş bulunduğu ahvalde bu harabiyete sebebiyet veren 

kimseler in aynı kanunun maddesi ile tecziye edilmiş o lması hali ileri sü

rülmektedir . Bunun hangi mantık esaslarına uygun o lduğunu an lamak

ta müşkül durumday ım. Suçun teşekkülünde unsuru asli olan kasıt me

selesi ortada bulunmadıkça ve hiçbir vakit bu fotoğraf ve eserleri tahrip 

e tmek kasdı mevcut bulunmadıkça bu harabiyetten mütevel l i t mesul iyet 

k imseye tahmil o lunamaz. Bunun bu kanunla hiçbir a laka ve münase 

beti de mevcut değildir. Binaenaleyh metni kanunda esasen üzer inde dû-

rü dirâz durularak her bir kelimesi uzun tetkik ve tahli l lerden geçiri ldik

ten sonra bu şekli almış olan kanunun tatbikatında hâkimler imiz in ba

siret ve teyakkuzla hareket edeceklerine itimat buyurulmasın ı b i lhassa 

r ica eder im. Elbette hakim huzuruna gelmiş olan bir işin, bir davanın 

mahiyet ini ve o dava mevzuu olan suçun vaki olup olmadığını ve burada 

objektif ve sübjektif unsurların mevcut olup olmadığını tamamiy le ihata 

ett ikten sonra varacağı neticeye göre kararını verecektir. Esasen kanu

nun ist ihdaf ettiği gaye şudur : Kanun Atatürk'ün, mânev i varl ığ ına vâki 

o lan tecavüzü tecziye etmektedir. Kezalik onu temsil eden maddi eserle-
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ri tahrip edenlere teveccüh etmektedir. Yoksa Atatürk 'ün inkı lâp olarak 

ortaya ç ıkarmış olduğu bir takım eserler vardır ki, bizatihi Ceza Kanunu

na g irmiş olan mevzulardır. Bununla alaka ve münasebet i yoktur. Mese

lâ, Atatürk Cumhuriyet in banisi bulunması itibariyle Cumhur iye te karşı 

vaki olacak tecavüz ceza kanununun maddei mahsusas ında yer a lmış 

bulunuyor . Binaenaleyh Cumhuriyet i y ıkmaya, Büyük Millet Mecl isini 

dev i rmeye ve rejimi y ıkmaya matuf olan hareketler şüphe yok ki, Ceza 

Kanununun maddeleriyle esasen tecziye edilmiş ve bunlar terhip edi lmiş 

bulunmaktadır . Burada mevzubahis olan husus, doğrudan doğruya bü

tün inkılâpların sembolü haline gelmiş bulunan Atatürk 'ün mânev i var

l ığına ve maddî eserlerine karşı vâki olan tecavüzlerdir. Çünkü eğer bu 

kanun mevcut o lmamış bulunsaydı ne olacaktı? Ale lade bir heykel in, bir 

eserin y ıkı lması tahribi karşıs ında verilecek ceza, Ceza Kanununun 516 

ncı maddes inde yer alan bir ceza ile tecziye edilmesi laz ımgelecekti . Bu 

takdirde Atatürk heykel ve büstü ile diğer heykel ve büstlerin ve eserle

rin hiçbir farkı kalmayacaktı . Esasen korumak istediğimiz nokta Ata

türk'e verdiğimiz kıymetin, bu suretle ceza tehdidi alt ında kıymetlendiri l -

mesidir. Yoksa onun haricinde vaki olacak diğer inkılâp hamleler ine olan 

tecavüzler de, hiç şüphe yok ki, Türk Ceza Kanununda yer a lmış bulu

nan diğer maddeler le tecziye edilmiş bulunacaktır . Atatürk 'ü elbette di

ğer ler inden ayırmak mecburiyet inde bulunuyoruz. Bu mecbur iyet saika-

siyledir ki zaten kanunun heyeti umumiyesini kabul etmiş ve bu müstes

na varlığı, bu Devleti bina eden o sembolün mevcudiyet inin elbette vaki 

olacak tecavüzlere karşı korunması lazım geliyor. Bu koruma meselesi bi

zatihi Türk milletinin şuurundan doğmuş olan bir ihtiyacı tatmin için bu 

kanun vücuda getirilmiştir. Kanunun hiçbir kel imesinde vuzuhsuz luk 

bulunmadığ ı gibi bir haşiv de mevcut değildir. İleri sürülen mütalâalar 

Ceza Kanununun heyeti umumiyes i bakımından, kanunun hususiyet i iti

bariyle hiçbir zaman yerinde olmayan mütalâalardır. Maddenin aynen ka

bul edilmesi lâzım geleceği mütalaasında bu lunduğumu arz eder im. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, ilk sözü al ırken ce

za hukukunun umumi prensiplerine, ceza kaidesine, unsuruna, cana, 

şahsa ve mala karşı işlenecek suçlar bakımından, kanunun birinci mad

desinin bunlar hakkındaki müeyyideleri bak ımından söz istemişt im, 

bunlar ı tahlil edecektim. A m a Raif Aybar kürsüye gelip de bir sehli m ü m -

teni yaratt ıktan sonra artık bu mevzua girmenin yeri o lmadığını takdir 

edersiniz. O halde niye çıkt ım?. Kürsüde onu takip eden arkadaşlar y ine 

işi karıştırdı da onun için çıktım. Birçok takrirler verildi. Bu takrirlerin 

hangis ini tahlil edeceğiz, hangisini mütalaa edeceğiz, hangis ini kabul 
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edeceğiz?. Bu, bu arada yapılacak bir iştir. Bunun arkas ından sözcü teş
rif etti, dediler ki : Birinci maddenin komisyona havalesini ist iyorsunuz, 
evvela burada müzakere edin, açılın, saçılın, ondan sonra... Buna diye
cek yok, haklı. Tahmin ederim ki, Raif Aybar, komisyonun irşadı için kâ
fi bir müta lâada bulundular. Bu itibarla bütün arkadaşlar ımın bunu 
mütaak ıp ileri sürdükleri mütalaaya birer birer cevap ver i rsem ben de işi 
karışt ıracağım Hukukçular , münevver arkadaşlar.. . 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — Münevver olan yalnız hukukçu

lar mı? . 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Buradaki arkadaşların hepsi münev

verdir, münevver o lmayan kimse yoktur. 

Münevver arkadaşlar dedim. Benim güzel kardeşim Mahmut Ned im 

Bey, ben sözümün ölçüsünü,dozunu iyi koyarım ve öyle konuşurum. De

dim ki; hukukçular ve diğer münevver arkadaşlar. (Gülüşmeler, diğeri şim
di ekledin sesleri) Şu suretle ben de hukukçu o lduğum için, kendimi ikin

ci kal iteye koydum. Daha ne istiyorsun iki gözüm?. 

Şimdi arkadaşlar; komisyon olarak şüphesiz bunun en mütehass ıs 

merci i Adalet Komisyonudur, kanun heyeti celi lenize geldiği günden bu 

ana kadar koridorlarda, komisyonlarda ve nihayet son defa olarak bugün 

huzurunuzda cereyan eden müzakereler Adalet Komisyonu için bir işa

ret kaynağıdır , şu halde birinci madde, bu kaynak nazara al ınarak, Ada

let Komisyonuna iade edilirse, bu çerçeve içinde hazır lanacak olan mad

de, heyeti celilenize gelir ve tasvip görür. Şu suretle de Atatürk 'ün eser

lerine, şahsiyetine, haysiyetine, şerefine, vekarına tevcih edilen tecavüz

ler kırılır, dökülür, ezilir. Ben de bu mütalâadayım. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — Muhte rem 

arkadaşlar, bu kanunun şimdiye kadarki müzakere safahatına nazaran 

mâna, me fhum ve esbabı mucibesi itibariyle bu birinci maddede bir te

nakus bulunduğu iddia edi lmekte olduğu anlaşı lmaktadır. Bu madde ar

kadaş ımın demin izah buyurduğu gibi tam isabetli, yer inde ve tatmin 

edici bu lunduğu gibi aynı zamanda salahiyetli arkadaşlardan müteşek

kil Adalet komisyonunda evvelce layıkı ile görüşülmüş ve aynen kabul 

edilmiştir. Kanunun diğer kısımlarının müzakeresi ve heyeti umumiyes i 

itibariyle maddenin şekli üzerinde herhangi bir şüphe ve ipham varsa 

bunun tekrar Adalet Komisyonundan geçmesine muarız değiliz. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Takrir im vardır. 

BAŞKAN — Efendim, yalnız sizin değil 11 arkadaşın önergesi vardır. 
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Ayr ıca söz alan arkadaşlar da vardır. Kifayeti müzakere önergesi de gel

memişt ir . Söz alanlar söz haklar ından feragat ederlerse önergeler i oku

ruz. (Komisyona sesleri) 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — 

Efendim; bu kanunun esasını kabul edip de metnin tedvinindeki nok

sanlara taalluk eden kısımları izah eden arkadaşlardan tenevvür ettik. 

Takrirler de meydanda duruyor. Ben sureti mahsusada, gayr işahsi ve 

sırf vatani olan bu mevzuda konuşan ve takrir veren arkadaşlar ımın da 

encümene ge lmek ve tart ışmalara katı lmaları şartiyle kabul ed iyorum. 

Madden in encümene veri lmesini rica ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü maddeyi komisyona istediğinden 11 

önerge ile birlikte maddeyi komisyona veriyoruz. (Olamaz sesleri, oya koyu

nuz sesleri) 

Efendim, encümen maddeyi istedi, usulen verdik. Oya neden koya
l ım? (Gürültüler) (Usulen oya konur sesleri) 

Israr ediyorsanız, oya koyal ım. Maddenin komisyona veri lmesini ka

bul edenler.. . Etmeyenler. . . Komisyona veri lmesi kabul edilmiştir. (Alkış

lar) 

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Tasarıs ı ve Adalet 

Komisyonu raporu 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde tasarının birinci maddesi , 11 değişt irge 
ile Adalet Komisyonuna verilmişti, komisyonun tanzim etmiş o lduğu ra
poru okuyoruz. 

T.B.M.M. 

Adalet Komisyonu Ankara, 25.VII. 1951 

Esas No. :1/167 

Karar No. : 58 

Yüksek Başkanl ığa 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanun tasarısı s ırasında 

Kamutay ın 103 üncü 23.V1I.1951 Pazartesi Bir leşiminde görüşülmes i sı

ras ında birinci maddenin veri len önergelerin muhtevas ına uygun bir me

tinle hazır lanması için komisyonumuza havale edi lmesi üzer ine önerge 

sahipleri ve Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır o lduğu halde incelendi. 

Türk Ceza Kanununun dokuzuncu babının yedinci faslının başlığı 

(hakaret ve sövme) fiillerinden bahistir. 

Yeni metin, bu faslın 480, 482 ve 488 inci maddeler in in mâna ve un-
surlariyle telif edilerek tespit o lunmuştur. 
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Bu hükümler in yalnız hayattaki kimseler, hakkında kabili tatbik bu
lunmadığ ın ı belirttikten sonra; bu hususu evvelemirde arz ve izah ede
lim : 

Kanun vâzıı, yaşıyanlara karşı yapı lacak taarruzu sadece himayeyi 

düşünmemiş ve cemiyet hayatının muhtel i f tezahürlerini ve mevcut ana

nelerini ve mülahaza etmek suretiyle fizik varlıkları sona eren hüviyet le

rin, manev i varlıklarının cemiyet içinde devam ettiğini de nazara alarak 

bunlara vâki tecavüzleri de ceza müeyyidesine bağ lamış ve mânev i varlı

ğı da (hâtıra) kel imesi ile kısa, fakat şümuliyle yani bahsedi len 480, 482 

ve 488 inci maddeler in unsurları ile ifade ederek hükmü bu suretle sev-

ketmiştir. 

Ceza Kanununun prensipleri göz önünde tutularak; tetkik ve ıslah 

edi lmek kararı ile komisyonumuza havale edilen Atatürk Kanununun 1 

inci maddes in in metnini tekrar müzakere ve münakaşa ett ikten sonra; 

Hükümet tarafından tevdi edilen tasarının birinci maddes in in birinci fık

rası; 

(Atatürk'ün; hâtırasına hakaret eden veya söven kimse bir y ı ldan üç 

yı la kadar hapis cezası ile cezalandırıl ır) şekli ile tespit o lunmuştur . 

Bu fıkrada mevcut diğer kayıtlar, kanunun tatbikat ında muhtel i f ka

naatlerin husulüne ve tefsirlere sebep olacağı mülahazasiy le tay edi lmiş

tir. 

Esasen hazır lanan metin Ceza Kanununun hakaret ve sövme faslının 
umumiyet l e unsurlarına teşmil edi lmiş bulunması bak ımından met inde 
fazla tafsilâttan bu sebeple içtinap olunmuştur. 

Maddenin ikinci f ıkrasında da birinci fıkranın hükmü ile tenazur te
min etmek için gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Bu f ıkradan, teklif edildiği gibi (resim, heykel, büst gibi) ibares inden 

(gibi) edatının, dildeki manası itibariyle bir ihtilat husulüne meydan ver

memes i düşünülerek tayyı tezekkür kıl ınmış olduğu gibi ahiren değişti

rilen birinci fıkranın metine göre bu metindeki (Atatürk hakkındaki sair 

eserleri tahkir veya tezyif) cümlesinin de zait o lduğu net icesine var ı lmış

tır. Çünkü birinci f ıkranın şâmil hükümleri , bu f ıkradaki manay ı da içe

risine almaktadır . Met inde geçen (tahkir veya tezyif) kel imeler inin Ceza 

Kanununda müteradi f kelimeler mukabi l inde al ınması ve lügavi manala

rının tedahül etmesi hasebiyle; gerekçenin balasında o lduğu veçhi le ha

karet ve sövme ıstılahları ikame edilmiştir. 

F ıkranın (her ne suretle olursa olsun bunlara tecavüz edenler ) ibare

sinin de hukukan manalandır ı lması halinde; bununla tespit edi lmek is-
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tenilen fiilin, birinci fıkraya doğrudan doğruya temas ettiği anlaşı ldığın
dan teşevvüş husule get irmemesi ve başkaca iltibası muc ip o lmamas ı 
için bu fıkranın da kaldırı lması uygun görülmüştür. Çünkü Atatürk 'ü 
temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut kabrini k ırmak, bozmak, 
kir letmek gibi efalin haricinde irtikap ve ika edilen fiillerin (hakaret ) ke
l imesinin me fhumuna dahil bu lunduğundan bu fıkra da aşağıdaki yazı
lı o lduğu şekilde tanzim edilmiştir. 

(Atatürk'ü, temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk 'ün 
kabrini tahrip eden, kıran, bozan veyahut kirleten k imseye bir y ı ldan beş 
yı la kadar ağır hapis cezası verilir.) 

Kamutay ın yüce tasvibine arzedi lmek üzere Yüksek Başkanl ığa su
nulur. 

Adalet Ko. Bu Rapor 

Başkanı Sözcüsü Kâtip 

Ankara Ankara Balıkesir 

0 . T. İltekin H. Ş. İnce V. Asena 

Ankara Çoruh Çorum 

O. Ş. Çiçekdağ M. Güney H. Ortakcıoğlu 

Elazığ Erzurum Gaziantep 

H. A. Yöney E. Karan G. Kınoğlu 

Kütahya Seyhan Yozgad 

S. S. Nasuhoğlu S. Serçe N. Ü. Alçılı 

Samsun 

Madden in ikinci f ıkrasına (resim) kel imesinin de i lavesine taraftarım 

F. Tüzel 

Mardin 

Maddeye (inkılâp eserlerinin) ilave edi lmesine taraftarım 

M. K. Boran 

(Hâtıra) kelimesi yerine, Hükümet in teklifi veçhile daha şümul lü bu
lunan ve bu kanunun vaz'ı maksadını tamamen ifa ve temin eden (ma
nevi varl ık) tabirinin kalması reyindeyiz. 

Amasya İstanbul 

7. Olgaç A. Moshos 

1. Atatürk Kanunu gayesinin tam aksi bir netice doğuracak mahiyet
tedir. Yani malum hadiseleri önleyecek mahiyette o lmayıp bi lakis o gibi 
hadiseleri artıracaktır. 
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2. Bu kanun yalnız tarikat mensuplarını değil daha birçoklarını da 

menfi propagandaya sevkedilebilecektir. 

3. Ceza Kanunu çerçevseinde olursa bu mahzurlar bertaraf edi lmiş 

olacaktır. 

Bu sebeplerle bu kanuna muhali f im. 

Edirne 

M. Enginarı 

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Tasarısı 

M A D D E 1. — Atatürk 'ün hatırasına hakaret eden veya söven k imse 

bir y ı ldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıl ır. 

Atatürk 'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk 'ün 

kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir y ıdan beş yı

la kadar ağır hapis cezası verilir. 

Yukar ıdaki f ıkralarda yazılı suçları iş lemeye başkalarını teşvik eden 

kimse asıl fail gibi cezalandırılır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında şimdi veri lmiş bir önerge var, ev

vela onu okutuyorum, sonra madde hakkında isteyenlere söz vereceğ im. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

Atatürk Kanununun birinci maddesindeki (hatıra) kel imesinin yer ine 

Hükümet in teklifi veçhile daha şümullü bulunan ve bu kanunun maksat 

ve sebebi vaz' ını tamamen ifade ve temin eden (manevi varl ık) tabirinin 

konulmas ın ı teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 

Ahilya Moshos 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz isteyenler lütfen isimlerini 

yazdırsınlar. 

İsimlerini yazdıran arkadaşları okuyorum : Abdür rahman Boyacıgi l-

ler, Sadri Maksudi Arsal, Avni Başman, Muammer Alakant, Celal Yar

dımcı, Emrul lah Nutku, 

BAKİ ERDEM (Siird) — Usul hakkında söz ist iyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Baki Erdem, usul hakkında konuşacaklar . 

BAKİ E R D E M (Siird) — Muhterem arkadaşlar, Adalet Komisyonu ra

poru henüz elimize gelmemiştir. İçtüzük mucibince bu Kanunun gelecek 

gündeme bırakı lmasını arz ve teklif ederim. 
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BAŞKAN — Şimdiye kadar Meclis çal ışmalarındaki usul, maddeler 

Komisyona iade edilmişse ayrıca tab ve tevzi edilmiyor. Bugüne kadar 

yapt ığ ımız muamele böyledir. Mamafih nasıl tasvip ederseniz öyle olur. 

İçtüzük mucibince bugüne kadar yapı lan muamele böyledir, Komisyon 

mak ina ile yazdırıp vermektedir . (Doğru, reye sesleri) Reye arzetmeye de 

lüzum görmüyorum. Şimdi Abdürrahman Boyacıgil lere'e söz ver iyorum. 

A B D Ü R R A H M A N BOYACIGİLLER (Zonguldak) — Muhterem arkadaş

lar; bendeniz , Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanun konu

şulmaya baş lanmadan önce, umumi münakaşa sırasında, bir değişt irge 

takdim etmişt im. Bu değiştirgenin tarihi eskidir. Fakat, bugüne kadar 

böyle bir değiştirgenin o lduğundan bahsedi lmemiş ve Başkanl ık Divanı 

bu değiştirgeyi nazarı it ibara almamıştır. İ ç tüzüğümüzün 116 ve müta-

akıp maddeler inde, bir değiştirge verilirse bu değiştirge alaâkalı komisyo

na havale edilir ve bütün milletvekili arkadaşlara değişt irgenin taalluk 

ettiği madde ile esbabı mucibesi tevzi edilir. Değiştirge sahibi, değişt irge

nin havale edildiği komisyonda fikirlerini savunur; denmektedir . Görülü

yor ki, bundan önce cereyan eden müzakerede bendeniz söz istediğim 

halde bu talebime dahi kıymet ver i lmemiş ve bendenize söz ver i lmemiş

tir. Belki bir zühul olmuştur, Divanın suiniyeti o lmadığ ına bendeniz de 

kani im Binaenaleyh şimdi birinci madde müzakere edil irken bu değiştir

genin okunmasın ı ve birçok suitefehhümlerin ortadan kaldır ı lmasını ri

ca eder im. Çünkü bi l iyorsunuz, bizler bazı şekil noksanı, şekle taalluk 

eden hususlar dolayisiyle muhalefette bulunduk. Hatta arkadaşlar hatır

larsınız. "Zafer" Gazetesi, partinin organı olan bu gazete (Gürültüler ) biz

leri Atatürk düşmanı diye listeye koymuştur. İzmir'de "Demokrat İzmir" 

Gazetesi , Atatürk Kanununa muhalefet edenleri, vatan haini, Atatürk 

düşmanı diye tanıtmıştı. Biz şekle taalluk eden kısma, şekil bak ımından 

muarızdık. Bu itibarla fikir müdafasını yapan insanlara bu şekilde iftira 

ile mukabe le etmemelerini bu arkadaşlardan rica ediyorum. Hepimiz 

Atatürk ismi üzerinde titriyoruz. Bu dava üzerinde birlik o lmayan k imse 

yoktur. Hepimiz Atatürk'ü severiz. Rica ederim, fikir sahibi arkadaşlar ın 

fikrine hürmet edilmelidir. Demokrasinin dayandığı esas, fikre hürmet

tir. Siz lerden özür dilerim, Atatürk'e taarruz hususunda bütün Türkler 

asla müsamaha edemezler. 

B A Ş K A N — Efendim, Abdürrahman Boyacıgil ler a rkadaş ıma şunu 

arzetmek isterim : Bize verdikleri 5 Mayıs tarihli değiştirge, geçen birle

ş imde alınmıştır. Başkanl ık Divanına daha öncden veri lmiş bir değiştir

ge yoktur. Bize verdiği değiştirge 23.VII. 1951 tarihinde ver i lmiş, fakat 5 

Mayıs tarihini taşımaktadır. Binaenaleyh bu da 11 değiştirge ile birl ikte 
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Adalet Komisyonuna verilmiştir. Adalet Komisyonu bu değiştirgeleri tet
kik ederek, demin okuduğumuz maddeyi tanzim etmiştir. Arzu ederlerse 
İçtüzük gereğince yeni bir değiştirge verirler. Yalnız Başkanl ık Divanını 
töhmet alt ında bırakmamalar ını kendisinden bi lhassa rica ed iyorum. 

A B D Ü R R A H M A N BOYACIGİLLER (Zonguldak) — Söz ist iyorum. 

K O M İ S Y O N ADINA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Bir vakıayı 

maddiyenin karşısında, görülen ve tutulan bir c ismin muvacehes inde , 

bunlar ın zıddını beyana kalkışmak, çok nadir tesadüf o lunur hal lerden

dir. 

Değiştirge dedikleri şey kendi huzurlariyle Komisyonda görüşüldü, 

tartışıldı ve kendisine, bunun adına değiştirge denmez, müstaki l bir ka

nunu mahsus denir arkadaş, dedik. Sözlerimize inandı, teklifinin üstün

de daha ziyade durmadı . Odamızdan çıktı gitti. 

Değişt irge denilen şey nedir? Arzedeyim, isterseniz ruznameye alın. 
(Gürültüler ) Abdürrahman Boyacıgiller arkadaşımız, buraya çıkıp vic
danlara hitap ederek yapı lmış bir fenalığın tamirini ister gibi konuştu. 
Halbuki encümene geldi dediki, bu, Türk büyükler ine hürmet i ifade eden 
bir teklifdir, tasarıyı Atatürk'e tahsis etmeyel im; Türk Büyükler i diyel im. 
Fi lhakika bu bir tekliftir, bir düşüncedir . A m a Atatürk için yap ı lmak is
tenen bir kanun içinde Türk büyükleri namiyle nereden başlanıp nerede 
biteceği ve kimlerin adları yazı lacağı yani kime büyük diyebi leceğimiz na
sıl tespit olunabilir, dedik. Ve meselâ ben Farabi 'yi severim, siz Sinan' ı , 
öteki de Nedim'i . Ben Mitat Paşay ı beğenirim, diğeri tenkid eder. Türk 
büyükleri . . . Bunun ucu bucağı yoktur, b inaenaleyh bu, bir teklifi mah
sustur, Atatürk 'ün mânevi şahsiyetini istihdaf eden suçlara taalluk eden 
bu mevzuun içine giremez dedik. Pekâlâ düşüncenize hürmet eder im de
di, se lam verdi komisyondan ayrıldı gitti. 

Ş imdi bu işin burada münakaşas ı yapı lmamış, havale ed i lmemiş di

yorlar.. . Havale edi lmemiş olsaydı kendisiyle o görüşmeler i nasıl yapabi 

l irdik? Maddi bir vakıa karşısında arkadaşımızın bunun zıddını ifade 

eden beyanını dinlememeniz i ve istenen kararı vermemeniz i , adalet ve 

hakkaniyet namına rica ederim. 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) — Muhterem arkadaşlar ; Ro-

ma'nın parlak devrinde bir ecnebi sefir Roma Senatosunda bulunuyor . 

Bu sefir Roma Senatosunun vekarından hayretle, hayranl ıkla bahsedi

yor. 

Benim naçiz temenni ler imden biri bu Türk Meclisin bu Demokra t 

Mecl is in gittikçe Roma Senatosu haline gelmesidir. 
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CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Türk Meclisi daha güzel. 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Devamla) — Arkadaşlar; Atatürk hakkında
ki kanun Adalet Komisyonunda konuşulurken ben bu kanunun aleyhin
de idim. Bunun en esaslı sebebi; yazı l ışındaki kusur ve noksanlardı . Bu 
noksanlar ı bertaraf etmek arzusu idi, Atatürk hakkındaki kanunun ku
sursuz bir halde çıkarı lması idi diğer tabirle, Atatürk'e karşı beslediğ im 
hürmet ve hayranlıktı. 

Böyle o lmasına rağmen komisyondan sonra birçok arkadaşlar yüzü
me karşı, siz Atatürk kanunu aleyhindesiniz, çünkü siz (Denizbank) me
selesinden dolayı Atatürk'e muğbersiniz, dediler. 

Arkadaşlar ; sizden üç dakikalık müsamaha ist irham ed iyorum. Bu 

müsamahay ı , Atatürk'e karşı sevgimi ifade edebi lmek için rica ed iyorum. 

Arkadaşlar , ben bir Türk münevveri sıfatiyle ve milletlerin inkişafın

da, t ekamülünde büyük şahısların rolü hakkında bir fikir sahibi arkada

şınız sıfatiyle, hiçbir zaman Atatürk 'ün aleyhinde o lamam ve buna imkân 

yoktur. Nasıl olabilir? 

Arkadaşlar , uzun uzadıya izahatta bu lunmaya lüzum yoktur. (Sadede 
gelin sesleri) Gel iyorum. Üç dakika müsamahanız ı ist irham ett im. 

Arkadaşlar , Atatürk'ün rolünden bahsetmeye lüzum yoktur. Atatürk, 
biz im kurtarıcımız, halâskârımızdır. Atatürk aynı zamanda bu mil letin 
hayat ında birbirinden mühim ıslahatı tahakkuk ettiren bir dahidir. Bir 
tarihi şahsiyettir. 

Atatürk yalnız bizim tarihimizde değil, beşeriyet tarihinde dahi nadir 
zuhur eden şahsiyetlerden biridir. 

Bu şahsiyet hakkında hiçbir Türk münevver in in ruhunda ona karşı 
hayranl ık ve hürmetten başka bir hissin bu lunmas ına imkân yoktur . 

Arkadaşlar ; Denizbank meselesi hakkında yar ım dakika müsaadeni 
zi ist iyorum. 

Bu bir efsanedir. Denizbank meselesinde vaziyet şudur arkadaşlar : 

Atatürk 'ün hastalığı başladığı zaman onun neşesiz bir zaman ından isti

fade eden fesatçıların iftiraları neticesinde husule gelen bir ani feveran

dan ileri gelmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmanız ı rica ediyorum. 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Devamla) — Madde iç indeyim. 

Arkadaşlar , Denizbank hadisesi, ne benim ruhumda, ne de Ata

türk 'ün bana karşı münasebet inde hiçbir değişiklik yapmamışt ı r . Deniz

bank hadises inden bir hafta sonra, bugün bütün milletin iradesiyle Dev-
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let baş ına getirdiğimiz büyük şahsiyet, o zamanın Başvekil i beni Başve
kil odas ında kabul ederek bana : Sadri Maksudi , müteessir olmayınız, 
üzülmeyiniz , Atatürk 'ün size karşı hürmet ve teveccühü bakidir, demiş
ti. Tekrar ediyorum, benim komisyonda kanun aleyhinde k o n u ş m a m 
Atatürk 'e karşı iğbirar neticesi olmayıp, bu kanunun yazı l ış ındaki nok
sanlardan bi lhassa "manevi varl ık" tabirinden ileri gelmiştir. Bugün bu 
noksanlar bertaraf edilmiştir. Onun için ben bugün bu kanun lehinde 
rey vereceğ im. 

B A Ş K A N — Avni Başman. 

AVNİ BAŞMAN (İzmir) — Efendim, ben bu maddenin bu şekilde yazı
l ış ında dahi fazla şümul görüyorum ve korkarım ki bu şekilde bazı hafi
yel iklere, tezvirlere imkan verebilir. Bunun içindir ki bu madden in (Ata
türk 'ün hatırasını tahkir) k ısmından evvel mut laka bir (a lenen) kel imesi
nin konulmasını ist iyorum. Bu konduğu takdirde herhangi bir tezvire 
mahal kalmaz. 

İkinci f ıkrada da (büst ve heykel ) kel imesinin, mutlak surette u m u m i 
yerlere; fabrikalara, mekteplere, müesseselere tahsisini ist iyorum. Evde
ki büstleri karışt ırmamalıyız. 

Maruzat ım bu kadardır. (Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN — Muammer Alakant. 

M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) — Sayın arkadaşlar, dünkü mesa
imiz sırasında Adalet Komisyonu çal ışmalarında bu lunamamış t ım. Bu
gün raporun okunması ile ve metnin tetkiki ile, şayanı şükran bir şekil
de görüyoruz ki, artık Anayasa bakımından da, ceza hukuku bakımı
ndan da zerre kadar itiraz kabul etmeyen bir metin, Yüksek Mecl is in hu
zuruna gelmiş bulunmaktadır . Adalet Komisyonunun; milletin ve Büyük 
Millet Meclisinin temayüllerine karşı gösterdiği saygı ve hürmet ten dola
yı memnuniyet imi arzederken kendilerini tebrik eder ve sayın Halil Özyö-
rük'e, bundan ilham alarak, bundan sonraki mesai ler inde da ima Büyük 
Millet Meclisini, efkârı umumiyey i membaı i lham telâkki ederek, gerek 
kendisini, gerek mensup bulunduğu Hükümet i ve bizleri müşkül vaziye
te sokmamalar ın ı tavsiye ederim. 

Şimdi arkadaşlar, metin ne diyor? Metne göre; Atatürk 'ün hat ırasına 

söven, hakaret eden bir seneden 3 seneye kadar hapis cezası ile tecziye 

edilecektir. 

İkinci fıkraya da; heykelleri, resimleri, büstleri giriyor. Bunları kıran

lar, bozanlar, mezarını kirletenler, ceza görecektir. Yeni bir ceza, yeni bir-

suç ihdas edi lmemektedir . Hakaret suçu zaten Türk Ceza Kanununda 
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mevcuttur. Atatürk'e hakaret edenler amme takibatı ile karşı laşacaklar
dır. Bu, ceza hukukumuzda zaten vardır. Vazi feden dolayı hakarete ma
ruz kalanlar amme takibatının himayesindedirler, yani hakaret edenler 
â m m e takibatına maruz bırakılmaktadırlar. Burada da yeni bir ihdas 
yoktur. 

Arkadaşlar , Atatürk'e hakaret bugün memleket in sükun ve huzuru
nu bozacak mahiyettedir. Atatürk' le mücadele edenler, Atatürk 'ün bu 
memlekete fenalık yapmak imkânından onları mahrum b ı rakmak için 
memleket ten uzaklaştırdığı bazı adamlar, şurada, burada, sağda solda ve 
b i lhassa İstanbul ve Ege mmtakas ında dolaşmaktadır lar. Bunlar ın yap
tığı hakaretleri , Atatürk ailesi mensuplar ının takip etmesine maddeten 
imkân yoktur. Fakat kötü insanların bu hakaretleri karşıs ında, memle 
kette yapı lmış olan inkılapların tahakkuku için yı l larca hasret çekenler 
ve istila görmüş memleket ler inin kurtuluşunu sağlayacak olan ordunun 
baş ında bir gün Atatürk 'ün gelmesini bekleyen ve gözlerini mütemad iyen 
Şark'a tevcih eden insanlar elbetteki bu gibi hakaret lere asla lakayt ka
lamazlar ve mukabe leden nefislerini menedemezler , bundan dolayı da 
memleket in sükun ve emniyeti bozulur. Vakıa Atatürk biz im h imayemi
ze, b iz im korumamıza muhtaç değildir, tarih bu yönden çoktan hükmü
nü vermiştir . Bizim yapacağımız şey, memlekette sükun ve emniyet i mu
hafaza e tmekten ibarettir. Bu sebeple bu kanun, hakarete maruz k imse
nin müdafaası imkânlarını sağlayacak ve memleket in sükun ve intizamı
nın ihlal edi lmesine meydan vermeyecek bir müeyyidedir . Ş imdi sayın 
Sadri Maksudi arkadaşımız bundan evvel Atatürk Kanununa muhalift i . 
Geçen sefer de arzettiğim gibi, birçok arkadaşlarımızın, metnin bozuklu
ğundan, müphemiyet inden, tenkit hakkına tecavüz gibi şüphelere düş
meler inden dolayı endişeleri vardı, şimdi bu endişeler, bertaraf o lunmuş
tur, zerre kadar tenkidi mucip bir nokta kalmamışt ır , fikir hürriyet ine, 
v icdan hürriyetine temas eden küçücük bir nokta kalmamışt ır . Arzett i 
ğ im gibi zaten mevcut suçlar, Ceza Kanununda mevcut olan müessese
ler Atatürk aleyhinde işlendiği zaman âmme takibatiyle karşı laşacaktır . 
Onun için Sadri Maksudi arkadaşımızın gösterdiği bu c ivanmert hareke
ti, Atatürk Kanununa muhal i f kalmış olan diğer arkadaşları da aynı şe
kilde göstererek, hatta muhalif, muvafık bütün Büyük Millet Meclisi aza
larının iştirakiyle, ittifakiyle, bugün şu Büyük Millet Mecl is inin ufkunda 
tayeran ettiğine şüphe o lmayan Atatürk 'ün ruhunu taziz e tmek için, Bü
yük Millet Meclisinin, vatan ve millet meseleleri etrafındaki birliği göster
mesini , diğer arkadaşların da, Sadri Maksudi arkadaşımız gibi, bu met in 
üzer inde ittifak ederek bir leşmeleri cihetine gitmelerini ve bu tasarının o 
suretle ç ıkmasını canu gönülden temenni etmekteyim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Celâl Yardımcı . 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar; aylardan beri Atatürk Kanu

nu üzer inde gösterilen hassasiyet, bu kanunun hukuk n izamına ve 

u m u m u n menfaatine uygunluğunu sağlayacak esasların meydana gel

mesi maksad ına matuftu. Arkadaşlar; iftira ve kin, int ikamın uyumayan 

anasıdır. Binaenaleyh vâzıı kanun bile bu kaynağı da ima nazara a lmış

tır. Şahsa hakaret gibi en basit, en adi bir hakaret unsurunu, vâzı ı ka

nun, kin ve hakaret vesilesi ittihaz e tmemek için ihtilat unsurunu şart 

koşmuştur . Yani bir kimsenin diğer bir kimseyi hakareti hal inde bunu 

ceza müeyyidesi alt ına alabilmek için asgari ikiden fazla k imse ile ihtilat 

etmiş olmasını şart koymuştur. Yani iki arkadaş birbiriyle konuşurken 

biri diğer bir kimse hakkında (bırak şunu) şeklinde bir söz söylese, ka

nun bunu hakaret saymıyor, çünkü bunun çok ince ve acı neticelerini 

mülahaza etmiştir. Bu itibarla, kanaat imce, Ceza Kanununun esas un

surlarını ihtiva eden, asgarî ihtilat unsurunun burada da vazı zaruridir . 

O da, Atatürk 'e vukubulacak hakaret ve tezyiftir. Kaldı ki, bendeniz bi

raz daha ileri g ideceğim; Avni Başman arkadaşımızla bir leşerek şunu ar

zedeceğ im : Atatürk gibi büyük çapta bir memleket ev ladına karşı vuku

bulacak hakaret in herhalde aleniyet unsurunu ihtiva etmesi u m u m u n 

menfaat i mülahazası icaplarıdır. 

Arkadaşlar , takdir edersiniz ki, Ceza Kanunumuzda , Türk 'ün muaz

zam vasf ına tecavüzü vazıı kanun ceza vesilesi ittihaz etmiştir. Bu da, bu 

gibi ahval in, iftira, int ikam ve kin vesilesi olmasını ön lemek içindir. Hat

ta size hatır latmak isterim : Türk' lük mukaddesat ına teveccüh edecek 

olan herhangi bir tecavüzün ne dereceye kadar suiist imal edildiğini bil

diği için Adalet Bakanlığı, birçok zamanlar tedbirler almış ve bu nevi suç

larda ayrıca Adalet Bakanlığının iznini almak suretiyle dava açı lması esa

sını kabul ederek vatandaşın hak ve menfaatlerini muhafaza etmiştir. 

Eh, mese le böyle olursa, Atatürk gibi muazzam bir şahsiyet in, bir varlı

ğın şu ve bu kin ve intikam vesilesi o lmaması için aleniyet unsurunun 

behemeha l kanunun metin ve maddesine g irmesinde zaruret ve fayda 

mülahaza ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; büst, heykel ve saire meseles ine gel ince : Bu

rada da Avni Başman arkadaşımın noktai nazariyle ittifak hal indey im. 

Takdir buyurursunuz ki, Ceza Kanununünda bahsedi len esaslar ın en 

mühimi , Devlet aleyhinde işlenen suçlardır. Devlet a leyhine işlenen suç

lar, kanunda çok esaslı müeyyideler altına alınmıştır. Çünkü bir mil let in 

bekasiy le alakadardır. 
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Devlet aleyhine işlenen suçlar hakkında vazedi len hükümler ş imdiye 

kadar yalnız bir noktada suiistimal edilmiştir. 

Arkadaşlar , Roma, Fransa, İngiltere tarihinde, mesela, kral ın heyke
lini odas ında bulunduran bir kimsenin karısı, heykel in karş ıs ında so
yundu bu Lese - Majeste'dir diye, o kadın kralın varlığını ihlal etti diye 
idam o lunmuştur . 

Şimdi, herhangi bir sebeple bir kasda da makrun o lmadan bir adam 
o günkü şahsi ıstırapları karşıs ında evinde bulundurduğu Atatürk 'ün bir 
heykel ini alıp atsa veya bir başkası, hizmetçisiyle veya ilerde boşanacağ ı 
karısıyla ihtilafa düşse, bunun bir iftiraya vesile o lması gayet m ü m k ü n 
dür. Binaenaleyh, meydan, park, mektep, gazino ve saire gibi u m u m a 
mahsus olan yerlerdeki Atatürk 'ün büst, heykel, abide ve resmine vuku-
bulacak tecavüzler ki, hem ızrar hem de amme vicdanını müteezz i ede
ceğine b inaen ancak bu şekilde vukubulacak suçlardan dolayı suçlula
rın, maddede yazılı o lduğu üzere hapis cezası alt ına a l ınmasını arz ve 
teklif ed iyorum. Bu hususta da bir takrir ver iyorum efendim. (Alkışlar) 

A B D Ü R R A H M A N BOYACIGİLLER (Zonguldak) — Muhterem arkadaş

lar; sizleri taciz ettiğim için beni mazur görmenizi bi lhassa rica ed iyorum. 

Arkadaşlar ; hakikat şundan ibarettir. Atatürk Kanunu müzakeres i 
s ırasında bendeniz, ölü Türk büyükleri aleyhinde işlenen suçlar namı al
t ında bir değiştirge sunmuştum. Zabıtlara geçmiştir, Mecl is Başkanl ığ ı 
muameley i tekemmül ett irmeyerek dosyaya koydurmuştur . 

Geçen o turumda kâtip arkadaşlardan bu değişt irgenin muame leye 
konmamas ı sebebini sordum, böyle bir değiştirge yoktur dediler, bende
niz de mevcut bir suretini kendilerine takdim ettim. 

Arkadaş lar bu bir değiştirge midir, değil midir, Hamit Şevket ağabe
yimiz değiştirge değildir buyuruyorlar, bunun bir değiştirge olup olmadı
ğını tayin edecek olan İçtüzüktür. 

Velevki geçen Birleşimde dahi vermiş olsam, değişt irgemin Adalet Ko

misyonuna havale edi lmesi İçtüzük hükümler in in icabıdır. İç tüzüğün 

116 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında : 

"Bu değiştirgeler komisyon raporuna ek olarak sahiplerinin gerekçel i 

anmal ıklar ı ile birlikte bastırı larak, haklar ında komisyonca veri len kara

rın ne o lduğu ve sebepleri bildirilir" demektedir . Bendeniz Adalet Komis

yonuna gitt iğim zaman dediler ki : 

Yüksek Meclisin bize verdiği vazife, birinci maddenin formüle edi lme

sidir, bize bu değiştirgenizi tetkik salahiyeti veri lmemiştir . Bunun üzeri

ne özür di ledim dedim ve komisyondan ayrıldım. Hakikat bundan ibaret-
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tir. Or tada bir değiştirge vardır. Değiştirgeler kanunun birinci ve ikinci 
müzake ler inde olduğu kadar maddelerinin müzakeres i s ırasında dahi 
nazara alınır, icabeden muamele yapılır. 

Bundan başka Avni Yurdabayrak arkadaşımın da bir değiştirgesi var

dır. O da muameleye konmamışt ır . Yapı lacak iş, bu iki değişt irgenin 

okunmas ı ve muameleye konmasından ibarettir. 

Sırf hakikati ortaya koymak için huzurunuza geldim. Özür di ler im. 

B A Ş K A N — Rifat Taşkın. 

RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) — Efendim, bendeniz "manevi varl ık" ke

l imesinin, formülünü teklif eden arkadaşlar ıma cevap vermek ist iyorum. 

(O kaldırıldı sesleri). 

Evet, fakat "hâtıra" kelimesi yerine "manevi varl ık" kel imesinin konul

masını isteyen arkadaşlar var. 

Efendim manevi varlık mefhumu, yine yaşıyan insan için, yani bu 

dünyaya has vasıf lardandır. Bir insanın, yaşadığı müddetçe hem madd i 

varlığı vardır, hem de manevi varlığı vardır. Ancak onun manev i varlığı

na yapı lan tecavüzler vardır ki, ona biz hakaret veya sövme suçu diyo

ruz. Onun için her milletin Ceza Kanununda bu, hatıra olarak yaz ı lmış

tır. Çünkü ölen bir adamın bu dünyada bıraktığı şey hatıradır, onun hâ-

tırasıdır, hoş bir sedasıdır. Binaenaleyh gerek Fransız Ceza Kanununda , 

gerek İtalyan Ceza Kanununda hep hâtıra (Memaire ) kel imesi konu lmuş

tur. A lman Ceza Kanununda yine hâtıra kelimesi (Ankenken) konu lmuş 

ve nihayet Ceza Kanunumuzda da hatıra kel imesi konulmuştur . Bina

enaleyh bu kel imenin bu kanunda vaz' ında büyük bir isabet vardır. Ben

deniz in maruzat ım bundan ibarettir. 

B A Ş K A N — Bahadır Dülger. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar; Atatürk Ka

nunu Yüksek Meclise geldiği gündenberi en büyük tereddüdü muc ip 

olan nokta bu kanunun birtakım fesatlara; iftiralara, suç isnatlar ına se

bep olacak bir mahiyetten kurtarı lması endişesinden ibaretti. Burada ce

reyan etmiş olan münakaşalar ve kanunun bugün almış o lduğu şekil 

Yüksek Meclisin bu noktalar üzerinde İsrarla durmuş o lduğunu gösteren 

delil lerdir. Ben Pazartesi günkü konuşmamda bir önerge vererek yapt ı

ğ ım teklifte bi lhassa köylerde jandarmanın, zabıta memurunun kolayca 

bir köylüye, bir bilgisiz vatandaşımıza bu kanunun gölgesinde suç atfet

mesi ve bundan bir menfaat celbi yo luna gitmesi endişesini burada açık

ça ifade etmişt im. Memleket in durumunu hepimiz bildiğimiz için böyle 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

müh im bir kanun yaparken bi lhassa bu gibi suiistimallere yol a çmamak 

hususunda titizlikle durmak mecburiyet indeyiz. Onun için ben de Muh

terem Avni Başman' ın, ondan sonra arkadaşımız Celal Yard ımcı n m söy

lemiş o lduklar ına tamamen iltihak ediyorum. Kanunun Adalet Komisyo

nu taraf ından yeni teklif edi lmiş olan birinci maddes in in birinci fıkrası

na "Aleni l ik" vasfı muhakkak surette eklenmelidir. Ta ki, iki kişinin ara

s ında cereyan etmiş iftiralara, suç tasnilerine imkân vermeyecek bir ne

tice hâsıl olsun. İkincisi, heykel, büst ve abidelerle muhakkak umumi 

yer lerde, u m u m a açık bulunan yerlerde veyahut iş yer ler inde bu lunan 

heykel lere hasredi lmiş olsun. Ta ki, bu mevzuda iftiralar, fesatlar önlen

miş olsun. Eğer bu, bir intizamı amme meselesi ise, int izamı â m m e ka

nunu ise, alenilik vasfının eklenmesi , u m u m a açık yerlerle, u m u m i yer

lerin ve her türlü iş yerlerinin buna eklenmesi zaruridir. Eğer bunlar ol

mazsa kanun, bir intizamı âmme kanunu o lmaktan çıkar. 

Biz arkadaşlarla, beraber bu yolda bir önerge de veriyoruz. Takdir 

Yüksek Meclisinizindir efendim. 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. 

A H M E T BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, ben de birin

ci madden in bi lhassa teknik kısmına dokunmak ist iyorum. Madde bir 

seneden beş seneye kadar ağır hapis cezasını ihtiva etmektedir . Ağır ha

pis cezası Ceza Kanunumuzda bi lhassa infaz rejimi ve feri ceza tatbikatı 

bak ımından kendisini gösterir. Eğer müddet le mukayyet olsaydı burada 

herhangi bir ağırlık mevzuubahis olurdu ki ağır hapsin infaz rej imine ta

allûk etmektedir . Bu itibarla biz bu maddeyi o lduğu gibi kabul edecek 

o lursak sürati önlemiş olacağız. Bilhassa kazalar ımızda ağır ceza mahke 

meleri yoktur. Bir heykele tecavüz edenler hakkında Müdde i U m u m i cür-

mümeşhu t suçlarından dolayı mahkumun süratle cezasının infazı sala

hiyetine sahip olamayacaktır. Binaenaleyh her şeyden evvel (ağır hapis ) 

kaydının (hapis) olarak değişt ir i lmesinde zaruret vardır. Cezalar ın mües 

sir olabi lmesi için hükmün süratle veri lmesi zaruri o lduğu, b i lhassa bu 

kanun karşıs ında Heyeti Umumiyen in gösterdiği yüksek a laka ile de an

laşı lmaktadır . Bu itibarla bir önerge ver iyorum, (ağır hapis ) kaydının 

(hapse) tahvil ini ist iyorum. Böylelikle müddet bak ımından asla bir deği

şiklik olmayacaktır . Yine bir seneden beş seneye kadar hakim hapis ce

zası verecektir . Ancak bu hapis cezasının, infaz bakımından, hücre hap

sine tabi tutulup tutulmaması bakımından, farkedecektir. A rada asla bir 

fark yoktur, bu itibarla önergemin kabulünü ist irham ed iyorum. 

B A Ş K A N — Mehmet Daim Süalp. 
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M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaşlar, görüşülen 
kanun tasarısının birinci maddesi kanunun ruhunu teşkil etmektedir . 
Görüyoruz ki bu mütaaddit f ıkralardan ibarettir ve yapı lan tashihe rağ
men bazı güçlükler ve noksanlıklar mevcuttur. Arkadaşlar müteaddi t de
ğiştirge verdiler, bazı değiştirgeler bir fıkrayı tazammun etmekte, bazı de
ğiştirgeler ise müteaddit fıkraları ihtiva etmektedir. Bendeniz Riyaset Ma
kamından bu madde oya arzedil irken 108 inci maddenin tatbikini r ica 
ed iyorum. Zira bu değiştirgeler içerisinde müteaddit fıkraları i lgi lendiren
lerden bazı değişiklikleri haklı, bazıları da yersiz görülebil ir. Eğer fıkra 
oya arzedil irse her fıkrayı ilgilendiren haklı değişiklik reddedi lmez. Bu iti
bar la 108 inci maddenin birinci maddede tatbik edi lmesini r ica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz istiyen yok. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Ben evvelce söz istemişt im Reis 

Bey, ne o ldu? 

BAŞKAN — Buyurun. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar; evvela şunu 
arzedeyim ki, memleket in umumi şuurunda yer almış çok ehemmiyet l i 
bir mese lenin müzakeresindeyiz . Bu itibarla hadiseyi böyle gayet basit 
olarak geçişt ir ivermenin imkânı yoktur. Bu, hem bu memleket in varlığı
na taalluk eden bir iştir, hem de bu memleket in hürriyeti, hayatı ve de
mokras in in durumu ile ilgili bir mevzudur. Onun için maddey i müta lâa 
ederken, bunu bütün etrafiyle mütalâa etmek zorundayız . 

Arkadaşlar ; bundan evvelki metnin, hiç şüphe yok, Yüksek Meclisi-
nizce tasvip edi lmeyerek komisyona gönderi lmiş olmasının mucip sebep
leri vardır. Bu mucip sebepler tamamen bertaraf edi lmiş ise ve buna ka
ni isek şu halde el imizde bugün verilen metin kabule şayan demekt ir . Bi
z im müzakere ler sırasında üzerinde durduğumuz noktalar vardı . Bittabi 
komisyonunun, yeni met inde bunları nazarı dikkate a lmış o lduğu anla
şılıyor. Ancak; el imize gelmiş olan bugünkü metin üzerinde müta lâa ser-
deden arkadaşların hukuki mütalâaları üzerinde ben de bazı cevaplar 
vermek ist iyorum. 

Arkadaşlar , ceza mevzuat ımızda hakaret fiilinin, sövme fiilinin kanu

nu ve manev i unsurları vardır. Binaenaleyh yeni metne komisyonun ha

karet ve sövme kelimelerini koymak suretiyle yapmış o lduğu met in haki

katen çok tatminkardır. 

Demin Celâl Yardımcı arkadaşımız dediler ki; basit hakaret fii l lerinde 

bile ihtilat aranıyor. Şu halde bu metne ihtilat konsun dediler. 
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Arkadaşlar , hiç şüphesiz umumi mevzuat içinde hakaret fiilinin un

suru kanuni ler i ne ise burada da, bu kanunda da hakaret kel imesinin, 

hakaret fiilinin aynı şekilde bittabi ihtilafla vaki olması tabiidir. O itibar

la metnin içine bir de ihtilaf kelimesini koymak kanun tekniğine esasen 

uygun değildir. Hakaret, hakikaten ikiden fazla şahsın ihtilatiyle yapıldı

ğı zaman, kanuni manada hakaret suçunu intaç eder. Şu halde ben bu 

kel imelere başka birşey i lavesine taraftar değil im. 

Gelel im aleniyet meselesine : Arkadaşlar, aleniyet meselesi üzer inde 

hissi olarak hakikaten uzunca durmamız icabeder. Fakat şunu da arze-

deyim ki; bugün Atatürk'ün hatıralarına vaki olan hakaret fiilinin faille

ri kasıt lar ında daima kanunun pençesinden kurtulma yo lunu hedef tut

muşlardır . Eğer biz bu maddeye aleniyet kel imesini koyarsak, şu halde 

cemiyet in cemiyet odalarında, partilerin kendi yerlerinde, Ticani ler in top

landığı gibi gizli toplantı larda Atatürk'e hakaret edi lmesine meydan vere

ceğiz demektir . 

Aleniyet öyle bir şeydir ki, arkadaşlar, zaten hakaret neşir vasıtalariy-

le, bas ın yoluyla veya bunun gibi şeylerle yapıldığı takdirde aleniyet ifa

de eder. Aleniyet demek bir hakaret suçunun sokakta veyahut evde ya

pı lması arasındaki fark değildir. Bazı sakaf alt ında yapı lan suçlar vardır 

ki, bunlarda aleniyet vardır ve bazan da sokaklarda yapı lan fiiler vardır 

ki, bunlarda ise aleniyet yoktur. Şu halde fiilin böyle açık yer lerde işlen

mesi, telakkisi ile bu maddeye bir aleniyet kel imesinin sokulmas ında ben 

çok mahzur görüyorum. Bahusus bu fiilleri irtikap eden insanları ruhi

yatına, psikolojisine dikkat ettiğimiz takdirde onlara Atatürk 'e herhangi 

odalarda istedikleri gibi küfür etmek salahiyet ve yetkisini tanımış o lmak 

vaziyet ine düşeriz. 

Şu halde arkadaşlar, bu maddenin içine açık, kapalı gibi herhangi bir 

ke l imenin sokulmasına da lüzum yoktur. Hakaret ve söğme kel imeleri 

tam manasiy le , kanuni ve hukuki manasiyle bizim istediğimiz hedefi ta

yin etmiş bulunmaktadır . 

Arkadaşlar , manevi varlık ve tezyif kel imelerinin met inden çıkarı lmış 

o lması da çok faydalıdır. Size bir küçük misal anlatayım. 1929 yı l ında 

üniversitenin son sınıfında idim. Birkaç arkadaş o turmuş konuşuyor

duk. Atatürk 'ün nutku mevzuubahis oldu. Bu nutuk için arkadaş lardan 

birisi, zebunküşlük dedi. Bu arkadaşımızı aldılar, apar topar götürdüler. 

Bu bir tenkid midir, tezyif midir? Bunu tayin etmek güçtür. Fakat iş ha

karet ve sövme tarzına intikal ettiği zaman, tam kanuni tabir o lduğu için, 

hâk im kanunu tatbik ederken bunu pek güzel tefrik edebilir. 
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Arkadaşlar , ben bir de ağır hapis cezası üzerinde duracağ ım. 

Büstlere veya heykellere vaki olan tecavüzlerin ağır hapis cezası ile 

cezalandır ı lmasının bir hikmeti vardır. Bilirsiniz ki hâkimler bu hadise

lerde suç ağır hapsi istilzam ettiği takdirde tevkif yapabil ir ler. A m a iş ha

pis cezası o lunca bu tevkifi y apma hakim için biraz güçleşir. Biz, Ata

türk'ü temsil eden heykellere, abidelere vaki tecavüzü veyahut şuurlu, 

toplu, maksatl ı bir tecavüzü eğer hafif cezaya bırakırsak bunun bazı 

mahzur lar ı o lduğunu düşünmeliyiz. Size şunu söyleyeyim : Ticani ler in 

vaki olan tecavüzlerinde görülmüştür. Eğer, biz bu hatıralara tecavüz fi

illerini kaza mahkemeler inde rüyet ettirmeye meydan verecek bir madde 

koyarsak yani, cezayı hapis olarak koyarsak arkadaşlar, toplu tarzda ya

pılan bu hareketin bu memlekette şuriş ç ıkarması imkanı vardır. Ticani

lerin Ankara Ağır Ceza Mahkemes inde tekbir getirerek ortalığı teşviş et

tikleri, anarşik duruma getirdiklerini düşünün. Zabıta kuvvet ler inin za

yı f oldukları yerlerde bunları rüyetine müsaade ederseniz. (Zabıta kuvvet
leri zayıf değildir. Her yerde kuvvetlidir sesleri) 

B A Ş K A N — Zabıta zayıf değildir. Her yerde kuvvetl idir. Sözünüzü ge

ri alınız. Zabıta kuvvetlidir, zayıf değildir. 

E M R U L L A H NUTKU (Devamla) — Geri aldım, efendim, aldım. 

Arkadaşlar ; bir insan konuşurken onun kasdma dikkat e tmek lazım

dır. Ben illere nazaran, ilçelerin zabıta kuvvetleri zayıftır demek istedim, 

(azdır azdır demek istedi sesleri) evet azdır demek istedim. 

Çok rica ederim zabıta kuvvetlerinin az olduğu böyle yer lerde vaki 
olacak cemi, anarşik tezahürler bu memleket in başına yer yer, birçok 
yer lerde hadiseler çıkabilir. O itibarla vilayet merkezler inde bi lhassa ağır 
ceza merkezler inde bu suçların görülmesi gayet doğrudur ve lazımdır. Ve 
hâkim de bunları, bu suçluları daha kolay tevkif etmek, tevkif sebepleri
ni daha kolay bulmasına vesile vermiş oluruz. Ben komisyondan gelmiş 
olan ve üzer inde hakikaten uzun uzadıya münakaşa lar yapı larak tedvin 
edilen bu metnin yüksek heyetinizde kabul edi lmesini ist irham ediyo
rum. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — 

Efendim; muhterem heyetinize verilen takrirlerin irşadı ve ışığı a l t ında 

tetkikimizi yaptık. Ve nihayet huzurunuza sunduğumuz metni okuttuk. 

Şimdi bu metnin, muallel veya muhtacı tadil olan yerleri hakkındaki iti

razları cevaplandırmak için birinci derecede üzerinde üç arkadaşımız ın 

durduğu "aleniyet" tabiri hakkında maruzatta bulunacağ ım. Esas itiba

riyle, aleniyet her suçta bahis mevzuu olan bir ceza unsurudur . Kabili ta-
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savvur mudur ki mahall î hafada, evinizin içinde k imsenin görmediğ i bir 

yerde delilsiz şekilde iş lenmiş bir fiili memnudan dolayı bir adam hakkın

da takibat yapılabi lsin? 

Bir ceza hâkiminin burada şimdi fikrime lâyih olan mütalâasını arzet-

mek isterim. Bu ceza hâkimi diyor ki : 

Ey siz bedbaht sanıklar, yazık size ki suç işlemek kararını aldığınız 

zaman deliller muvacehesinde, sizi mahvedecek burhanlar karş ıs ında bu 

kararı icra mevki ine koydunuz. Niçin tedbirinizi daha evvel a lmadınız? 

Niçin a lemin huzurunda aleni şekilde bu fiilin faili o ldunuz? Ben şu da

kikada düşünüyorum; binlerce on binlerce insan bu sizin işlediğiniz cü

rümden daha ağır ne kadar cürümler işlemektedir. Fakat onlar kendi le

rini aleniyete vurmamışlardır , zekalarını kullanmışlardır ve savcı el ine 

düşmemiş , yargıç karşısına çıkmamıştırlar. Fakat ya siz bedbaht lar di

yorlar ki, aleniyet unsuru konsun. Konmasa suç ortadan mı ka lkacak? 

Aleni o lmazsa, hafi olur ne demektir? Mesela Hamid Şevket evine 25 ar

kadaşını çağırmış. Evi, mesken masuniyeti ile kanunen mahfuz bir hal

dedir. Evidir, kalesidir. Fakat 20 arkadaşına bir konferans veriyor; niye 

Büyük Millet Meclisini y ıkmıyoruz, niye kanlı bir mücadele ç ıkarmıyoruz, 

diye konuşuyor . Bu aleni değildir, bu benim çatımın alt ındadır. Nihayet 

5 - 1 5 kişi ile yaptığım bir toplantıdır diyerek, ben bu ağır suçun mürte-

kibi o lmama rağmen cezai takipten masun mu kalacağım? Daha açığını 

söyleyeyim : Evim kaledir, içinde yaşıyorum, fakat eroin kaçakçı l ığ ı yapı

yo rum bodrum katında. Hükümete bu vaziyetim ihbar olunsa, aleni ol

mayan bu fiilden dolayı ben takibatı cezaiyeye maruz ka lmayacak mı

y ım? Kaçakçıl ık yapıyorum, ihbar olundu. Kimsenin haberi yok, bodrum 

kat ında memnu eşyayı sakl ıyorum. Yani demek ist iyorum ki, bu misal

lerle heyeti muhteremeniz in dikkatini şu nokta üzerine davet e tmek isti

yo rum ki, (aleniyet) unsurunun maddeye konmasına i lmen icap ve ihti

yaç yoktur. Biz gerekçemizde hakaret suçuna ait faslın hukuki müfat ve 

me fhumu içerisinde bu kanunu tedvin ederek yüksek huzurunuza getir

miş bulunuyoruz . Ferde karşı yapı lan hakaret suçundan aranı lan anası

rı kanuniye ne ise Atatürk için de aynıdır. Hakaret suçunun tekevvünü, 

ya gıyabi veya vicahi şekilde olur. Gıyabi hakarette, ikiden fazla kimsele

rin şahadet i lazımdır. Bir defa Atatürk'e v icahta hakarete, maddeten im

kan yoktur. Çünkü Atatürk hayatta değildir. O halde hakaret ancak gı

yapta olabilecektir. Buna binaendir ki Ceza Kanununun 482 nci madde

sindeki anasır yani ikiden fazla kimseler yanında suçun ika edildiğini is

pat e tmek lazımgelmektedir. Yani 482 inci maddeye dayanan bir vatan

daş, bir mütearrız ın aleyh, davasını ne ile ispat edecekse Atatürk 'e karşı 
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yapı lan sövme ve hakaret fiilleri de ayni şekilde ispat edilecektir. Madde

deki maddi aleniyet ikiden ziyade kimselerin şehadetidir. Aleniyet in mu

adil ve mütenazır ı üç kişinin huzuru oluyor. O halde aleniyet tabirini 

koymak i lmen, teamülen, doktrin itibariyle, içtihadı müstakirre ile sabit 

o lmuş bir vaziyetin zaid bir şekilde tekrarı olur. Celâl Yard ımcı arkadaşı

mız bir misal aldı. Meclise taarruz meselesi; 159 uncu madde . Fi lhakika 

o madden in sinesinde aleniyet tabiri kullanılmıştır fakat kullanı lan her 

ter imde mut laka isabet vardır diye iddia o lunamaz. Kanunlar ın tadilleri, 

tağyirleri, bunun tesiri alt ında yapı lmaktadır . Evet 159 uncu madde ; 

Türklüğe, Reis icumhura, Hükümet in şahsiyeti manevTyesine, adl iyenin 

şahsiyeti maneviyes ine taarruz ifade edenlerden bahis olan bir maddedir . 

Bu maddede , aleniyet tabiri konulmuş olmakla a lamele innas sokak ve 

meydanlarda bu suç işlenirse maruzu takip olacaktır. Yani kendi ev inde 

159 uncu maddenin yazdığı şekilde, mahrem yerlerde işlenen suç lardan 

dolayı takibat yapı lmayacağı anlaşılıyor. Yani mesela kendi ailesi, iç inde, 

karısı çocuğu torunu, büyük babasının bulunduğu bir yerde bir adam 

bir suç işlese, faraza karısını, veyahut evladını bıçaklasa, kar ımı ben vur

dum, fakat bu suçun işlenişinde aleniyet değil mahremiyet vardır diyen 

binaenaleyh bunda mahremiyet suçlu bir adam hakkında takibat yap

mayacakt ır . Bence 159 uncu maddeye bu aleniyet tabiri yanl ış l ıkla gir

miştir. (O ayrı dava sesleri) Hayır arkadaşlar ayrı dava değil, aynı davadır. 

Binaenaleyh şimdiki maddenize aleniyet tabirinin konmas ına hiç lüzum 

yoktur. Dayandığımız esaslar dahil inde yani Ceza Kanununun 480, 482 

ve 488 inci maddeler mefhum ve müfadına sokmakta ve hususi bir terim 

yara tmakta mana yoktur. Çünkü hakaret ve sövmedeki ihtilaf unsuru, 

esasen aleniyeti ifade eder. 

Bir de ağır hapis cezasından bahsettiler. Efendim; ikinci f ıkraya dik

kat nazarınızı kemali ehemmiyet le celbederim. Ticanilerin caniyane sav

letleriyle, yüreklerimizi yakan feci ve mezmum hareketleriyle memleket te 

neler yaptıklarını görmekteyiz. Atatürk'ü temsil eden heykel , büst ve abi

deler veya Atatürk 'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kir leten 

k imse, bir yı ldan beş yıla kadar ağır hapse mahkum olur. Maddedek i gıl-

zete, şiddete, vehamete kemali itina ile dikkat buyurmanız ı rica eder im. 

Birinci f ıkrada alelade sövme veya hakaret mevzuubahist ir . 

İkinci fıkranın sevk sebebini anlamak için, 70 vakas ına şahit o lduğu

muz heykel kırma, tahrip etme hadiselerini size hatırlatırım. Tahr ip fiili

nin, k ı rma fiilinin, arkadaşlar hatırlarsınız, bir yerde Atatürk 'ün büstü

nü alıyor, ağaca asıyor. Feci bir beyannameyi büstün boynuna asıyor. 

Bu adamın hareketini alelade Atatürk'e hakaret etmiş diye telakki ede-
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rek hapis cezası ile mahkum etmek doğru olur mu? Ceza tayininde fiilin 
redaeti her zaman nazara al ınmak icabeder. 

Bu itibarla arkadaşlarımızla metni dûrüdîrâz münakaşa ettik. Reali
telerin üzerimize yığdığı tesiri az im ve Meclisi Âl inin irşadı ve ışığı altın
da biz bu metni kabul etmeye mecbur olduk. Madde metni hakikate uy
gun ve vakalara tetabuk etmektedir. Binaenaleyh maddenin aynen kabu
lünü ist irham ederim. 

AVNİ TAN (Afyon Karahisar) — Bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsünden mi? 

AVNİ TAN (Afyon Karahisar) — Evet. 

Efendim; resimler kelimesi kalktı mı? 

KOMİSYON ADINA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Resim tabirini 
kaldırdık. Resim tabirinin birçok ihtilafa meydan vereceğini düşündük. 
Hatta şu sebebe binaen kaldırdık. Posta pulları üzerinde resimler, gaze
teler üzer inde resimler vardır. Elde satılan resimler vardır. Halbuki asıl 
Hükümet in teklif layihasında Atatürk'ü temsil eden resimlerin mese la 
evlerimizle devairi resmiye ve hususiyeye astığımız resimlerle büroları
mızda masalar ımızın başına asılan ve ihtiram ifade eden resimler kasdo-
lunmuştur . Fakat bazı arkadaşlar tarafından, resim tabiri mücerret ve 
mutlaktır , bazı ihtilaflara sebep olabilir, resim tabirini kaldıral ım, dedi
ler. Bizde, ihtilafa mani o lmak için yalnız heykel, abide ve saire deni lmek 
kafidir, diye düşündük ve onun için resim kel imesini çıkardık. Mahaza 
rey ve karar, Heyeti Âliyenizindir. Nasıl isterseniz, en uygun şey o olur. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, komisyon sözcüsü, hazır lanan 
kanunun umumi Ceza Kanununun umumi esasları dairesinde hazır lan
dığ ından bahsile, ihtilat keyfiyetinin metni maddeye konmas ına mahal 
o lmadığını söyledi. 

Ceza Kanununun mucip sebeplerinde ihtilat unsuru tasrih edi lmiş 

ise de, bu kanunun hakaret ve sövmeye ait olan metinler inde mevcut , ya

ni yapış ık olan mucip sebebe rağmen bu met inde "bir veya birkaç kişi ile 

ihtilat ederek hakaret edenler, şovenler" deniliyor. Umumi hükümler i si

nes inde taşıyan bir kanunun metnine ihtilat unsuru vazedil ir de müsta

kil mahiyette olan şu kanunda metni maddeye bu ihtilat unsuru niçin 

konmaz, bundan nasıl fariğ kalınır? Bu itibarla bu yoldaki it iraza hiçbir 

veçhi le mahal yoktur. Aleniyete gelince : 

Efendim; hakaret ve sövme suçtur, nefret ve tezyif mevzuudur . Vazı ı 

kanun aleniyet keyfiyeti ile ince bir nokta düşünmüştür . Gizli yapı lan bir 

suçun delilleri ile aleni işlenen suçun delilleri arasında dağ kadar, gece 
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ile gündüz kadar fark vardır. Bir kimse gizli olarak birini ö ldürürse suç
suz mu kalacak dediler. Gizli eroin kaçakçılığı yapan kimseyi bu gizlilik
ten dolayı zabıta aramaktan fariğ mi kalacak, dediler. Bu işle onun ala
kası yoktur efendim. 

Vazı ı kanunun 159 uncu maddede işaret ettiği gibi, bu gibi m ü h i m 
mesai lde hakaret fiilinin tekevvününde aleniyet unsuru vaze tmenin se
bep ve hikmeti vardır. Bu itibarla o aleniyet işini kim takdir edecekt ir? 
Şüphesiz ki hakim. Fakat aleniyetin metni maddeye g irmesinde zaruret 
vardır. Komisyon sözcüsünün ileri sürdüğü misallerle buraya konmas ı 
gereken (aleni) sözünün bir alakası yoktur. 

Takrir imin kabulünü ve maddenin o şekilde tadilini rica eder im. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz istiyen var mı? 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) — Söz ist iyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA OSMAN ŞEVKİ Ç İ Ç E K D A Ğ (Ankara) — 
Sayın arkadaşlar ım; bu maddenin tespiti sırasında Adalet Komisyonu in
ceden inceye üzerinde durmuş, ceza hukukunun, Ceza Kanununun 
mevcut ve muayyen olan prensiplerini tetkik ve tahlil e tmiş ve bütün 
bunlar ın ışığı alt ında maddeyi , huzurunuza sunduğu şekilde, tespit et
miş bulunmaktadır . 

Arkadaşlar ımızdan birkaç kişi "İhtilat ederek" tabirinin bu lunmas ın ı 
ve "Aleniyet" kel imesinin konulmasını teklif ediyorlar. Bizce buna lüzum 
yoktur. (Lüzum var sesleri, gürültüler) 

Zaten Türk Ceza Kanununun 480 ve 482 nci maddeler inde hakaret 
ve sövme fiilleri tarif ve tabir edilmiştir; bu, bir ıstılahı hukuki ve cezai 
halini almıştır. Hâkim, müdafi, avukat herkes, bunu bu çerçeve dahil in
de, böylece bi lmektedir. Hatta Türk Ceza Kanununun 159 uncu madde
sinde tahkir ibare ve ifadesi vardır. Fakat orada birkaç kişiyle ihtilat ede
rek tahkir denilmemiştir . Orada prensibi 480 ve 482 nci madde lere irca 
etmiştir. 480 ve 482 nci maddeler in hakaret ve sövmeyi tarif eden ışığı al
t ında bu madde tanzim ve tespit edilmiştir ve bunu böyle an lamak lazım-
gelir. Zaten bu suçların tekevvünü için evvela (Hatıra) olacaktır; sonra bu 
hatırayı ikiden fazla kişi ile ihtilat ederek tahkir etme veya ona sövme 
mevzuubahis olacaktır. Hakim de sanık da, onu müdafaa eden kimseler 
de bunu böyle anlayacaktır. Ne aleniyetin ve ne de birkaç kişi ile ihtilat 
ederek, tahkir etmek veya sövmek gibi bir halin madde içinde zikrine lü
z u m ve ihtiyaç vardır. Maddenin metni sarihtir, efradını camidir , takdiri
nize arz ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Avni Yurdabayrak. 

AVNİ Y U R D A B A Y R A K (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar ım, Ata

türk hakkındaki bu kanun; Türk Ceza Kanununun umumi prensipleri

ne uygun bir şekilde ve çerçeve dahil inde çıkarı lmak istendiği içindir ki, 

ben de huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Deminden beri arkadaşlarımız birinci maddenin bir ve ikinci fıkrala

rı üzer inde münakaşa ve mütalâalarını beyan ettiler. Bendeniz birinci ve 

ikinci fıkra üzerinde birşey söyleyecek değil im. Madem ki Atatürk aley

hinde işlenen suçlar hakkındaki bu kanunu Türk Ceza Kanununun 

umumi esasat ına uydurmaya çalışıyoruz; o takdirde üçüncü fıkra tama

men haşivdir. Çünkü Türk Ceza Kanununun birinci kitabını teşkil eden 

ve "esaslar" başlığı alt ında tanzim edilen 10 bap, birinci maddeden 124 

üncüye kadar olan maddeler i ihtiva eder. Burada 64 ve 65 inci maddeler 

vardır. Yani bir suç ya bir kişi tarafından işlenir veya birden fazla k imse

ler taraf ından işlenir. Birden fazla kişiler tarafından işlenirse iştirak var

dır. İştirak de ya maddi iştirak olur, yahut da manevi iştiraktir. Ya bir 

adam doğrudan doğruya birisini öldürür, veya, burada mevzubahis oldu

ğu gibi; Atatürk 'ün manevi şahsiyetine hakaret, heykellerini, büstler ini 

k ırmak, söğmek ve saire gibi fiiller 3-4 kişi tarafından ve müştereken ya

pıl ırsa aleni olan bütün bu haller 64 üncü maddeye girer. Bir de suçu 

kendisi yapmaz da bir başkasını bu işe azmettir irse o takdirde yapan da, 

yapt ıran da aynı cezayı görür. 

Bir de 65 inci madde vardır. Burada azmett irmek mevzubahis değil

dir. Tal imat verir, suçun işlenmesini kolaylaştırır, yard ım vad inde bulu

nur. 64 üncü maddedeki lere faili asli gibi ceza veril irken burada vazıı ka

nun 65 inci maddede faili asliye verilen cezanın yarısını vermişt ir . Hal

buki bu üçüncü fıkrada görüyoruz ki; teşvik ve tahrik edenlere bu ceza 

veril iyor. Şu halde bununla Türk Ceza Kanununun 65 inci maddes i hük

münden ayrı lmış oluyoruz. Bu itibarla bundan hiç bahse tmemek lazım

dır. Çünkü hadise mahkemeye gittiği zaman hakim bunun cezasını verir, 

azmett i rmişse suçluya vereceği cezayı aynen hükmeder . Bu itibarla 3 ün

cü fıkra bendenizce haşivdir. Eğer haşiv telakki edi lmezse maddede (az

met t i rmek) demek suretiyle Türk Ceza Kanununun ana hükümler ine uy

gunluk temin edilmiş olur. Bu suretle de mat lup hâsıl o lmuş olacaktır. 

Ben haşiv olarak telakki ediyorum ve bu hususta bir de takrir ve rmiş bu

lunuyorum, kabulünü ist irham ederim. Takdir yüksek heyetinizindir. 
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A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — Efendim, 

Yurdabayrak arkadaşımız maddenin son fıkrasındaki hükmün haşiv ol

duğundan bahsetti . Biz öyle görmüyoruz. Çünkü bir kere ayrı bir kanun 

içindeyiz, ikincisi, yapı lan vaka ve hadiselerde bunlar ın hakiki failleri 

onu yapanlar o lmakla beraber birçok da müşevvikler inin tahtı tesir inde 

o lduğu görülmektedir . Suçlarda, tatbik edilen mahiyet ler i it ibariyle, mü

şevvikleri de olduğu için, bu metinde bu fıkranın kalması haşiv değildir 

bi lakis maddey i i tmam edici, ikmal edici bir müeyyidei kanuniyedir efen

dim. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Avni 

Yurdabayrak arkadaşım, Ceza Kanununun 64 üncü maddesiy le suça az

mett iren, faili asli ile hem fiil olarak ceza görüldüğüne dair ahkam ayak

ta iken bu hükmü hususinin buraya sevkedilmesi sebebini an layamadık 

ve haşivdir, diyorlar. Bu haşiv tabiri, bu suça azmett irmesi için suç se

bebine hizmet etmektir. Mesela Avni Yurdabayrak kardeş ime şu misal i 

arzedey im : Bir adama, gel buraya sana şunu bunu vereceğim, şu fayda

yı vereceğ im, git şu adama karşı şu fiili işle, diye bizzat ben im tarafım

dan teşvik edilmesi lazımdır. Azmolunan adam bir alettir. Azmett i ren fa

ili asli o lmanın sebebi illeti budur. Fakat biz burada şunu kasdediyoruz 

: Bunu biz daha aşağı bir manada alıyoruz. Eğer azmett i rmek mahiyet in

de olan bir suçta onu yapacak fakat böyle tipte o lmayan adam diyecek 

ki, biz im dini it ikadımız böyledir. Bu hareketi icabettiren adamın el inde

ki resmi kırıp atması lazımdır ve yapın diyorum, yapıyor. Faili asli kara

rını a lmış yani mut laka bir suç işleme kararındadır. Kendisini teşvik edi

yor. Y a p m a kararının aleniyeti ve işleme kararının aleniyeti, onu bir fiile 

teşvikten ibarettir. Fakat hadisenin hususiyeti , maznunun hususiyet i ve 

hassasiyet i burada ağır cezayı müstelz im görünüyor. Çünkü azmett i rme

nin daha alt ında bir hususiyet vardır. Teşvik e tmek dahi aynı cezayı 

müstelz imdir . Çünkü işlenen suçun cemiyet v icdanında, memleke t evlat

ları üzer inde bırakacağı vahametle ceza mütenazır o lsun. Binaenaleyh 

azmett i rme ile bizim burada kabul ettiğimiz teşvik bir mana ve me fhum

da değildir. Teşvik başkadır, azmett irmek başkadır. 

Maruzat ım bundan ibarettir. 

B A Ş K A N — İki arkadaş daha söz aldı. Birisi Süreyya Endik, diğeri de 

Mazhar Özsöy arkadaşımızdır. Fakat veri lmiş kifayeti müzakere önerge

leri de vardır. Nasıl tensip ederseniz? (Soldan "reye, reye" sesleri) 

Önergeler i okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 

Konuşma ve tartışmalarla mesele aydınlanmıştır . Yeterl iğ in oya ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgad 

Yusuf Karslıoğlu 

Yüksek Başkanl ığa 

Müzakerenin kâfi görülmesini teklif ediyoruz. 

Kocaeli Yozgad 

D. Ethem Vassaf Niyazi Ünal Alçılı 

Sayın Başkanlığa 

Konuşmalar kâfidir. Maddenin oya arzını teklif ederim. 

Burdur 

Mehmet Özbey 

Yüksek Başkanl ığa 

Birinci madde üzerindeki görüşmenin yeterl iğine kaaniiz. Oya arze-

di lmesini teklif ederiz. 

Gümüşhane Afyon 

Cevdet Baybura Ahmed Veziroğla 

Siird 

M. Daim Süalp 

B A Ş K A N — Efendim; bu kifayeti müzakere önergelerini reye arzetme-
den evvel Süreyya Endik arkadaşımız komisyon sözcüsünden bir sual so
racaktır. 

S Ü R E Y Y A ENDİK (Çanakkale ) — Suça azmett iren siyasî bir parti ise 
gene bu şekilde mi cezalandırı lacaklar? 

K O M İ S Y O N ADINA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Efendim ebedî 

bir kaidei cezaiye vardır. "Şahsiyeti hükmiyeler, c ismani cezalara maruz 

kalamazlar . " Şahsiyeti hükmiyeyi temsil eden heyettir. Her fiil failine iza

fe olunur. Cezada niyabet cereyan etmez. 

Bir fiili memnuu işlemekten ancak cismani şekilde mesul olur. Kurul

lar, hukuki mefhumlardır mefhumlara, ceza veri lemez. Münferit veya 

müctemi şekilde işlenen suçlar için münferiden yahut müctemian ceza 

verilir. Fakat şahsiyeti hükmiye namına bir cemiyet, veya kurul üyeleri

ne ceza veri lemez. Tekrar ediyorum cezalar şahsi olur, bunda vekâlet, ni

yabet cereyan etmez. 
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HASAN OSMA (Edirne) — Efendim, bir şehir Atatürk 'ün heykel ini 
yapmay ı kararlaşt ırmış mütaahhidine vermiş , adam on bin lira sarfiyle 
bir heykel vücuda getirmiş. Fakat beğenilip kabul edi lmemiş, bu sebeple 
bozmak zarureti hasıl o lmuştur. Ne olacak.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımızın aklına böyle bir ihtimal ge lmiş 
fikrini söylüyor, fikirlere hürmet edelim, arkadaşım, cevap istiyor. 

K O M İ S Y O N SÖZCÜSÜ HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla ) — Efendim, 
arkadaşımız ın istizah ettiği bu mesele, burada bu kanunun havzai tesi
rine giren mesai lden değildir. Her cürümde olduğu gibi kasıt, şartı evvel
dir, unsuru evveldir. Ve cezanın besmelesini teşkil eden ilk manev i un
surdur. Bu itibarla kasıt o lmayan yerlerde asla suç düşünülemez . 

M A Z H A R ÖZSOY (Maraş) — Suçlar derecelidir, fiile teşebbüs ettiren 
ile azmett iren arasında bir fark vardır. Arada böyle bir fark o lduğu halde 
niçin aynı ceza tatbik ediliyor?. Esbabı mucibesi nedir?. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Demin ar-
zett im efendim, meselenin ehemmiyet i ; kanunun hususiyet i ve görülen 
gayenin kutsiyeti itibariyle meselede bir hususiyet tesis ediyoruz. Bu ka
nun, hususi bir kanundur, hatırlamanızı rica eder im. Hususi kanunda, 
hususi ihtiyaçların ifadesi verilir, yani bazan ahkamı umumiyeden ayrıl
mak zaruri. 

M A Z H A R ÖZSOY (Maraş) — Ayrı lmıyor ki, onu soruyorum. 

H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Devamla) — Burada biz, mese la Pi lavoğlu 
evinde oturuyor, akın akın Çubuk'tan adam getiriyor, zafer meydan ında 
heykel baltalıyor, fakat Pilavoğlu evinde oturmaktadır . Lakin teşviki ya
pan odur. Adamı çağırıyoruz, bize : Ne yapayım efendim beni tahrik etti
ler, teşvik altında kaldım diyor. 

Zaten akıllı suçlular daima perde arkasında faaliyet gösterirler. (Kâfi 
kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz alan arkadaş kalmamıştır , kifayeti müzakere 
önergesini reye arzediyorum. 

Maddelere geçmeden önce Boyacıgiller arkadaşımız değiştirge verd im, 
nazara al ınmadı dedi. Biz bu değiştirgeyi 11 değiştirge ile birl ikte Adale t 
Komisyonuna vermiştik. Adalet Komisyonu, Abdür rahman Boyacıgi l ler 
arkadaşımız ın değiştirgesini, değiştirge mahiyet inde değil, müstaki l bir 
kanun teklifi mahiyet inde görerek tetkikına vazetmemişt ir . B inaenaleyh 
tensip buyurursanız ben de arzedeceğim ki, bu bir değişt irge değildir. Ko
misyon bu şekilde bildirmiştir. Tensip buyurursanız ıttıla hâsıl edi lmek 
üzere burada bir kere okuyal ım. (Lüzumu yok sesleri) O halde okunmas ın
dan sarfı nazar edilmiştir. 
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Değiştirgeler var onları okutuyorum. 

Yüksek Başkanl ığa 

Şifahen arzettiğim esbabı mucibe dolayısiyle görüşülen birinci mad
denin İçtüzük gereğince fıkra fıkra oya arzedi lmesini teklif eder im. 

( İçtüzük madde ) 

108 Siird 

M. Daim Süalp 

( İstanbul Milletvekili Ahi lya Moshos 'un önergesi tekrar okundu ) . 

Sayın Başkanl ığa 

Atatürk Kanununun 1 inci maddesi hakkında değişt irge 

Madde 1. — Atatürk'ün hâtırasını alenen tahkir eden veya ona şoven
ler bir seneden beş seneye kadar ağır hapis ile cezalandırı l ır lar. 

U m u m i yerlerde, resmî veya hususi her türlü iş ve çal ışma mahal le
r inde veya herkese açık toplanma yerlerinde Atatürk'ü temsil eden resim 
ve heykel lere veya Atatürk 'ün kabrine hakaret edenler, onları kesden 
tahrip edenler veya kirletenler hakkında da aynı ceza verilir. 

(Üçüncü fıkra aynı ile kalıyor) 

İzmir 

Avni Başman 

Başkanlığa 

Birinci maddedeki ağır hapis cezasının hapis olarak değişt ir i lmesinin 
oya konmas ı arzolunur. 

Çorum 

Ahmet Başıbüyük 

Yüksek Başkanl ığa 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki Kanunun birinci madde 

sinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ederiz : 

"Atatürk 'ün hatırasına alenen hakaret eden ve söven k imse bir sene

den üç seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırı l ır." 

U m u m i veya açık yerlerle her türlü iş yerlerinde bulunan ve Atatürk 'ü 
temsil eden heykel, büst, abidelerle Atatürk 'ün kabrini kıran, bozan ve 
kasden kirletenler bir seneden beş seneye kadar hapis cezasiyle cezalan
dırılırlar. 

Erzurum Ağrı 

Bahadır Dülger Celâl Yardımcı 
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Yüksek Başkanl ığa 

Birinci maddenin son fıkrası haşivdir. Türk Ceza Kanununun 64 ün
cü maddes ine aykırı olup 65 inci maddedeki (teşvik, tahrik) unsurlar iy le 
64 üncü maddeye ait cezayı hükmett irmektedir . Bu itibarla bu f ıkranın 
maddeden çıkarı lmasını arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 

Avni Yurdabayrak 

BAŞKAN — Şimdi birinci maddenin birinci fıkrasını tekrar okutuyo

rum. 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanun 

M A D D E 1. — Atatürk 'ün hatırasına hakaret eden veya söven k imse 

bir y ı ldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıl ır. 

B A Ş K A N — Efendim verilen değiştirgelerin bir kısmı f ıkraya bir keli
me ilavesi veya bir kel ime tayyını talebetmektedir; bir kısmı da bir mad
de şekl inde kaleme alınmıştır. Bu madde komisyonca üç fıkra hal inde 
yaz ı lmışt ı r .Müsaade ederseniz birinci fıkrayı i lgi lendiren değiştirgeleri 
okuyal ım, tasvibinize arzedeyim. Dikkate al ınması kabul edil irse komis
yona havale ederiz, komisyon o suretle değiştirir. 

En aykırı olan önergeyi, okutuyorum : 

( İstanbul Milletvekili Ahi lya Moshos 'un önergesi bir daha okundu ) . 

BAŞKAN — Bu teklif müstakildir. Teklifi dikkate alanlar... A lmayan

lar... Kabul edi lmemiştir. 

( İzmir Milletvekili Avni Başman' ın teklifi tekrar okundu) . 

AVNİ BAŞMAN (İzmir) — Takrir imdeki "Ağır" kel imesinin ka lkmasın ı 
ve "beş sene"nin "üç sene" olmasını teklif ediyorum. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — O halde bizimki okunsun. 

(Avni Başman' ın önergesiyle Celâl Yardımcı ve Bahadır Dülger ' in 
önergesi tekrar okundu) . 

B A Ş K A N — Celâl Yardımcı ve Bahadır Dülger' in önergesinin birinci 

fıkrası ile Avni Başman' ın önergesinin birinci fıkrası aynı mahiyettedir . 

Dikkate alınıp Komisyona veri lmesini kabul edenler.. . Etmeyenler . . . 

Dikkate al ınması kabul edilmiştir. 

H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Ankara) — Muhterem heyetiniz "a lenen" keli

mesin in maddenin metnine ilave edilmesini kabul etmiş o lduğu için Ko

misyon namına biz de kabul ediyoruz. (Yaşa sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi kabul edildiği şekilde okunacaktır . 
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"Atatürk 'ün hatırasına alenen hakaret eden ve söven k imse bir sene

den üç seneye kadar hapis cezası ile cezalandırı l ır." 

SAFFET GÜROL (Konya) — Hapisle olmaz, Avni Başman' ın dikkate 

al ınan önergesi öyle okundu. "Hapisle cezalandırı l ır" şekl inde o lmak la

zımdır. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Yazıl ışta "hapisle" denmiş , bir yan

lışlık o lmuş; "hapis cezasiyle" olacak. 

B A Ş K A N — Zaten öyle okundu. 

Birinci fıkrayı değişen şekliyle bir daha okuyoruz efendim. 

"Atatürk 'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven k imse bir yıl

dan üç yı la kadar hapis cezası ile cezalandırı l ır." 

B A Ş K A N — Bu okunan fıkrayı tasvibinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler. . . Fıkra böylece kabul edilmiştir. 

Ş imdi birinci maddenin ikinci fıkrasını okutuyorum. 

"Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk 'ün 

kabrini tahrib eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir y ı ldan beş yı

la kadar ağır hapis cezası verilir." 

B A Ş K A N — Avni Başman' ın ikinci fıkra hakkındaki tadil teklifini oku

tuyorum. 

U m u m i yerlerde, resmî veya hususi her türlü iş ve ça l ışma mahal le

r inde veya herkese açık top lanma yerlerinde Atatürk'ü temsil eden res im 

ve heykel lere veya Atatürk 'ün kabrine hakaret edenler, onları kasden 

tahrip edenler veya kirletenler hakkında da aynı ceza verilir. 

B A Ş K A N — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı ile Erzurum Milletvekil i 

Bahadır Dülger ' in önergesinin ikinci fıkrasını tekrar okutuyorum. 

Umumi veya umuma açık yerlerle her türlü iş yer ler inde bu lunan ve 

Atatürk 'ü temsil eden heykel, büst, abidelerle Atatürk 'ün kabrini kıran, 

bozan ve kasden kirletenler bir seneden beş seneye kadar hapis cezasiy

le cezalandırı l ırlar. 

B A Ş K A N — Efendim, bu okunan değiştirgeleri şimdi ayrı ayrı reyini

ze arzedeceğ im. Birinci değiştirgenin dikkate alınıp komisyona veri lmesi

ni kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edi lmemiştir. 

Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı ve Erzurum Milletvekili Bahadır Dül

ger' in önergesinin 2 nci fıkrasının dikkate alınıp komisyona ver i lmesini 

kabul edenler.. . Etmeyenler. . . Kabul edi lmemiştir. Şimdi Ahme t Başıbü-

yük 'ün ağır hapsin hapis cezasına tahviline ait önergeyi okuyoruz . 
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(Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük'ün, ikinci f ıkradaki (ağır ha-

pis)in (hapis)e tahvili hakkındaki önergesi tekrar okundu. ) 

B A Ş K A N — Bu önergeyi dikkate alanlar... (Gürültüler ) . A lmayanlar . . . 

Anlaş ı lmadı efendim. 

Önergenin dikkate al ınmasını kabul edenler lütfen ayağa kalksın.. . 

Etmeyenler. . . Önerge dikkate al ınmamıştır. 

Şimdi 2 nci fıkrayı komisyonun tanzim ettiği şekilde tasvibinize arze-

d iyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. . Fıkra aynen kabul edi lmiş

tir. 

Üçüncü fıkrayı okutuyorum : 

"Yukarıki f ıkralarda yazılı suçları iş lemeye başkalar ını teşvik eden 

kimse asıl fail gibi cezalandırı l ır." 

BAŞKAN — Bu fıkranın maddeden çıkarılması hakkında bir değiştir

ge vardı, onu tekrar okutuyorum : 

(Zonguldak Milletvekili Avni YurdabayrakTn önergesi tekrar okundu. ) 

B A Ş K A N — Üçüncü fıkranın maddeden çıkarı lmasını isteyen değiş

tirgeyi okuduk, bunun dikkate al ınmasını kabul edenler.. . Etmeyenler. . . 

Kabul edi lmemiştir. 

Üçüncü fıkrayı okunan şekilde tasvibinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler. . . Üçüncü fıkra aynen kabul edilmiştir. 

Maddenin tümünü tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Etme

yenler.. . Birinci madde kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

M A D D E 2. — Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla k im

seler taraf ından toplu olarak veya umumi veya u m u m a açık mahal lerde 

a lenen yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı n ispe

tinde artırılır. 

Birinci maddenin ikinci f ıkrasında yazılı suçlar zor kul lanı larak işle

nir veya bu suretle iş lenmesine teşebbüs olunursa veri lecek ceza bir mis

li artırılır. 

B A Ş K A N — Okunan madde hakkında söz isteyen var mı? (Yok sesle

ri ) . O halde bu madde hakkında bir değiştirge vardır, okutuyorum : 

Madde 2. — Birinci maddede yazılı suçlar iki veya daha fazla k imse

ler taraf ından toplu olarak umumi veya umuma açık mahal lerde a lenen 

veyahut basın vasıtasiyle işlenirse, hükmolunacak ceza yarı nispet inde 

artırılır. 
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Birinci maddenin ikinci f ıkrasında yazılı suçlar, zor kul lanı larak işle

nirse; ceza bir misli artırılarak hükmolunur. 

Suret inde müzakere ve kabulünü arz ve rica ederim. 

Manisa 

Muhlis Tümay 

B A Ş K A N — Bu değiştirgenin dikkate al ınmasını kabul edenler. . . Et

meyenler. . . Bu değiştirgenin dikkate al ınması kabul edi lmemişt ir . Bu 

maddey i de fıkra fıkra okutacağım. 

M A D D E 2. — Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla k im

seler tarafından toplu olarak veya umumi veya u m u m a açık mahal lerde 

a lenen yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yar ı nispe

tinde artırılır. 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında söz isteyen var mı? 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhterem arkadaşlar, birinci mad
deye aleniyet unsuru konmuş bulunmaktadır . İkinci maddeye de konma
sı ve bunun bir esbabı müşeddide olarak kabulü m ü m k ü n değildir. Bu 
it ibarla birinci maddede kabul edilen aleniyet unsurunu ikinci madde
den ç ıkarmak mecburiyet indeyiz. Yalnız bu fiillerin basınla yapı lmasın ın 
esbabı müşeddide olarak kabulü icabeder. Takrir vermeye vakit yoktur. 
Komisyon kabul ederse mesele halledilmiş olacaktır. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara ) — 
Efendim; ikinci maddenin istihdaf ettiği gaye umumi veya u m u m a açık 
mahal lerde alenen işlenen suçlardan bahistir. 

R İFAT A L A B A Y (Konya) — Buradaki aleni kel imesi fazla. 

H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Devamla) — Meclisi Âli kabul etti. Söz onun
dur. Rifat Beyciğim, ne yapal ım karar, üzülme. 

Şimdi bunun istihdaf ettiği mana büsbütün ayrıdır. Buradaki , umu

mi mahal lerdedir . Öteki alenen tabiridir. A lenen tabirinin çevresi şu ol

mak gerektir : Aleni bir yerde mesela, 3-5 kişinin durabildiği yer lerde, 

açık yer lerde tabirinin, me fhumunun kafamızda belirdiği manada değil

dir. Kabul edilen umuma mahsus açık mahal lerde, mesela mit ing mey

danında olması lazımgelir. 

Öteki aleniyet, evde, hususi odalarda... Başta türlü tefsire hukuki im

kan yoktur. Fakat bu maddenin vücudu elzemdir. Bu maddey i yaşat

mazsak bu kanun fevt olur. 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Mardin) — Maddeye itirazımız yok. Aleniyete iti
raz ed iyorum. 
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H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Devamla) — Umumi yerlerde, mit ing meyda

nında yapıl ıyor. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsüne sual sormak isteyenler lütfen Baş

kanlık Divanına bildirsinler. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Sözcünün izah ettiği meydan 

esasen açık yerdir. Burada "aleni" sözünün kul lanı lmasına lüzum yok

tur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — (Umumi ve
ya u m u m a açık mahal ler ) tabirinin ihtiva ettiği mana başkadır . Öteki 
"aleniyet" "hafiyetin" mukabil idir. Maksat budur. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — Efendim; 

geçen maddede "aleniyet" tabiri yoktu; burada veri len bir takrir üzer ine 

kabul edildi. Hususi ve kapalı bir yerde yapı lan tecavüzdeki aleniyeti ka

bul eden Heyeti celileniz, açık yerdeki aleniyeti nasıl kaldırabil ir? Olsa ol

sa ve kalkması lazımgelen, yukardaki alenilik kel imesidir. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efendim, yüksek komisyonun tertip 
ettiği maddey i aynen kabul ettirmek hususundaki ısrarı karşıs ındayız. 
Burada birinci fıkradaki (aleniyet) kelimesi ile ikinci f ıkradaki (alenil ik) 
kel imesi arasında bir fark varmış gibi gösteriliyor. Hatta bu hususta Sa
y ın Adalet Bakanı da tezat içindedir. Meclisi Âl inin kabul ettiği metni bu 
şekilde ifade etmek, hakikaten garip bir tezattır. Birinci f ıkrada (alenil ik) 
kel imesi varken ikinci fıkrada tekrar (alenilik) kel imesinin geçmesini bir 
esbabı müşeddide olarak kabul ediyorlar; halbuki biz birinci fıkra ile (ale
nilik) vasfını aldığımız zaman, bu ikinci fıkradaki (alenil ik), esbabı mü
şeddide o lmaktan kurtulmuştur. Şimdi yukarda bir (alenilik) var, aşağı
da bir (alenilik) var, bunlar tamamen mantıkan tezaddır. Muhterem ko
misyon ısrar etmesinler, tertip ve tanzim ettikleri metinler üzer inde Mec
lisi Âl inin de tasarruf hakkı bulunduğu hususunu kabul etsinler ve aşa
ğıdaki (alenilik) kel imesini lütfen kaldırsınlar. (Alkışlar) 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) — Efendim, ben de bu (alenil ik) üzer in

de konuşacakt ım. Bahadır Bey arkadaşımız vaziyeti izah ettiler. O n u n 

için bu nokta üzerinde durmayacağım. 

Yalnız, maddeler in fıkra fıkra oya arzedilmesi bir teklife bağlıdır. Ben

deniz demin bir teklif yapmış, ancak bunu birinci maddeye hasretmiş

tim. Binaenaleyh, Başkanl ıktan rica ediyorum. İkinci madden in fıkra fık

ra oya arzedi lmesi mevzuubahis değildir. Aynı bir teklif o lmadıkça ikinci 

madden in tüm olarak, oya arzedilmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Daim Bey, müsterih olunuz, öyle yapacağız . (Gülüşmeler) 
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Önergeleri okuduktan sonra Muammer A lakand arkadaş ımıza söz ve

receğim. 

İkinci maddenin birinci f ıkrasındaki "a lenen" kel imesinin tayyını tek

lif eder im. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate al ınmasını kabul edenler.. . 

A H M E T BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Yapan da biz. bozan da. 

B A Ş K A N — Kabul etmeyenler.. . Önerge kabul edilmiştir. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Kabul ediyoruz. Komisyon filhal 

kabul ettiği için fıkra bu şekilde değiştirilmiştir. 

Maddeyi 2 nci fıkrasiyle beraber muaddel şekilde okutuyorum : 

M A D D E 2. — Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kim
seler tarafından toplu olarak veya umumi veya u m u m a açık mahal lerde 
yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispet inde ar
tırılır. 

Birinci maddenin ikinci f ıkrasında yazılı suçlar zor kul lanı larak işle

nir veya bu suretle iş lenmesine teşebbüs o lunursa veri lecek ceza bir mis

li artırılır. 

BAŞKAN — Efendim maddey i değiştirildiği şekilde tasvibinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. — Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı cumhur iye t savcı
l ıklarınca resen takibat yapılır. 

BAŞKAN — Bu maddeye bir fıkra eklenmesine dair bir önerge var, 
okutuyorum. 

Kanunun üçüncü maddes ine aşağıdaki fıkranın ilavesini arzederiz. 

" İsnat o lunan suç sabit olmadığı takdirde muhbir hakkında T. C. Ka

nununun iftiraya ait hükümler i keza resen takibata tabidir" 

Esbabı Mecl ise şifahen arzedilecektir. 

Yüksek Başkanl ığa 

Mardin 

Kemal Türkoğla 

Yüksek Başkanl ığa 

23.7.1951 

Çorum Milletvekili 

Baha Koldaş 

B A Ş K A N — Komisyon sözcüsü buyurun. 

Çorum Milletvekil i 

Hasan Ali Vural 
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A D A L E T KOMİSYONU ADINA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — 

Efendim, her iftiraya matuf suç için mevzuubahis olan, her ya lan isnada 

matuf fiili memnu için önde tutulması icabeden düsturu cezaî, ayakta

dır. Binaenaleyh bu kanuna mahsus olmak üzere bir iftira müesseses i 

ihdas etmeye lüzum yoktur. Her suç için mevzuubahist ir bu kaidei esa

siye. (Değildir sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun sözcü fikirlerini belirtsin. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla ) — İf

tira edenler hakkında dava açılabilir. Bu kanunda ayrıca mevzuubah is 

etmeye lüzumu yoktur. Her iftira eden, iftira bahsindeki ahkamı cezaiye 

ile karşı karşıyadır. Bu hususta bir hüküm koymaya lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Bazı arkadaşlar sözcüden sual sormak istiyorlar, buyu

run. 

SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Sanıyorum ki bu ifadenizle bir tezat 

içindesiniz. Çünkü demin demiştiniz ki, bu kanun hususi bir kanundur , 

ahkâmı umumiyeden ayrı hususiyetleri vardır. O halde iftira edenler 

hakkında da ahkamı umumiyeden ayrı hükümler i o lması laz ımgelmez 

mi? 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Biz 

hakaret in tarifini, bu Atatürk Kanununun içinde yapmıyoruz , tahkir ve 

sövme deyip geçiyoruz. Çünkü onun Ceza Kanununda tarifi var, o tarifi 

buraya aldık mı ki? 

SELİM RAGIP EMEÇ (Bursa) — Öbüründe böyle idi, ifadeniz o şekil
de. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla ) — 

Yalnız azmett irenle teşvik arasında kelimelerin hukuki bünyes inde ka

rakter itibariyle fark vardır. Biz burada meselenin hususiyet i o lduğunu 

tebarüz ettirdik. Tezada düşmüyorum. Şimdi mesela zatı alinize filan su

çu işledi diye birisi bir iftirada bulunsa, savcı el koysa, takibat yapı ldık

tan sonra siz kurtulsanız, bu kimse hakkında iftiraya mahsus hükümler 

tatbik olunur. Şimdi burada ayrıca iftira hükmünün yaz ı lmasının icabı 

yoktur. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Bir sual. 

BAŞKAN — Buyurun. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Bu kanunun üçüncü maddes i gereğince 

müdde iumumi le r resen takibatta bulunacaklar ına göre, bundan sonra 

üstadımız ın vekâleti umumis i devam edecek midir? 
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A D A L E T KOMİSYONU ADINA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla ) — Bu 

ne biç im sual efendim? Şahsımın vekaletiyle mevzuumuz aras ında ne 

münasebet var? Bu ne biçim sual. (Gürültüler). 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Yani bundan sonra millet namına mı taki

bat yapı lacaktır ; yoksa takibatı şahsiye de devam edecek midir? 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Neden benden bahsett iniz? Bura

da gayrişahsi konuşuyorum. Benim Makbule Hanımdan aldığım vekalet

ten bahsetmek doğru değildir. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Bu hususta vekâleti haiz olan bir zat bu 

kanunun sözcülüğünü yapabil ir mi? (O o sesleri). 

BAŞKAN — Devam buyurun, Hâmid Bey. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) — Bu, bu kanunla ilgili bir sual de

ğildir. Beni buna cevap vermekten müstağni addedin arkadaşlar. 

BAŞKAN — Remzi Bucak. 

M U S T A F A REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efendim, bize kal ırsa arka
daşımız ın yapmış olduğu bu teklif tamamen yerindedir. Şu sebeple ki, bu 
memleket te birçok masum insanların kurşuna dizildiği maalese f bir ha
kikattir. Nitekim Yüksek Meclise 40 kişinin katli hadisesinin tahkikatı da 
intikal etmiş bulunmaktadır . (İstisnai şey sesleri). İstisnai. Bu kanun da is
tisnai o lduğu için muhterem sözcüye hatır latmak istedim. Bu husustaki 
iftiranın da istisnai bir hükmü ihtiva etmesi lazımdır. Bi lhassa şunu 
Adalet Komisyonuna hatır latmak isterim ki; yeni teşekkül eden Filistin 
Devleti beraet eden sanığa, şerefi ile mütenasip bir tazminatı hükmet
mektedir . Devlet, masum olarak hapishanede kalmış olan bir k imsenin 
maddi zararını tazmin etmeyi göz önünde tutmaktadır; (beraeti z immet 
asıldır) kaidesini kabul etmeye doğru gitmektedir. Bizim bütün endişe
miz; şu kanun vesilesiyle bazı soysuz kimselerin, namuslu kimseler i ha
pishane köşelerinde süründürmüş olmasıdır. Biz, teklif edilen bu fıkrayı 
kabul etmek mecburiyet indeyiz. Bilhassa bunu ist irham ed iyorum. Fık
ranın kabulü lazımdır. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Muhterem arkadaşlar ım, günlerden beri 
cereyan eden bu kanun üzerindeki görüşmelerde Meclisi Âl inin da ima bir 
tek v icdan gibi çarptığını görmekteyiz. Ara sıra muhalefet sesi işit i lmişse 
de bu, metinlerin daha vuzuhlu olması için izhar edilen endişeden dola
yıdır. Yani buradaki muhalefet, birtakım masum vatandaşlar ın hapisha
nelere düşmesi endişesinden ileri gelmektedir. Yoksa Atatürk 'ün açtığı 
aziz Cumhur iye t devrinde yet işen Meclis arkadaşlarının hiçbir zaman bu 
yo lda muhalefette bulunmayacaklar ını kabul etmek iktiza eder. Ş imdi bu 
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maddeye bir fıkra eklenmesi hususundaki önergeyi veren arkadaşlar ın 
tek endişeleri, birtakım masum vatandaşların beraet edinceye kadar ha
pishane köşelerinde çürümemeler ini temin etmektir. İşte bu önerge böy
le bir hükmü ihtiva etmektedir. Mademki Atatürk aleyhinde iş lenen suç
lardan dolayı savcılar resen takibata geçeceklerdir, müfteri ler için de ay
nı usulü takip etmek icabeder. Çünkü bizim Ceza Kanunumuza göre, 
müfteri ler hakkında takibat, şahsi dava ikamesine bağlıdır. 

A H M E T BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Öyle değil... 

SAFFET GÜROL (Devamla) — Belki hatır ımda yanl ış kalmıştır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun hatibin sözünü kesmeyin. 

SAFFET GÜROL (Devamla) — Yine bir hakikattir ki, bazı hususi ka
nunlar müfteriler için müsavi ceza koymuştur. Millî Mücade le senelerin
de ç ıkan Hıyaneti Vataniye Kanununda müfterilere aynı cezanın veri lece
ği yazıl ıdır. Bu hususi bir kanundur, binaenaleyh hususi ve istisnai hü
kümler koymak lazımdır. Bu arada yine Ceza Kanunu hükümler ine 
umumi şekilde tabi o lmak ve kanunun hususiyetini göz önünde tutarak 
kanuna bu hükmü koymak, bu suretle müfterileri memleket ten temizle
mek lazımdır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Baha Koldaş. 

BAHA KOLDAŞ (Çorum) — Arkadaşlar, arkadaşımla birlikte verdiği
miz takririn mucip sebeplerini arkadaşlarımız çok güzel izah ettiler. Biz 
bu takriri vermekle vicdani ammede al ınması laz ımgelen teminatı kanun
da canlandırmak istedik. Esasen bu, hususi kanundur. Diğer kanunla
r ımızda da müfteriler hakkında doğrudan doğruya takibata geçmek için 
hususi hükümler vardır. Bu takririn münderecat ını kabul ettiğiniz tak
dirde v icdanı amme müfteriler hakkındaki endişeden kurtulacak, bu su
retle hem müfteri lerin iş göremeyeceği kanaati yer leşmiş ve hem de Ata
türk'ün ruhu şad olmuş olacaktır. Onun için önergemiz in kabulünü rica 
ed iyorum. (Alkışlar) 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) — Arkadaşlar ; 
demin maddenin son fıkrasındaki bir hüküm kaldırı lmasını arkadaşımız 
söylemişti . O vakit, geldim bunun haşiv olmadığını bu kürsüden söyle
dim. Hakikaten ayrı bir kanun olması dolayısiyle, maddey i ikmal bakı
mından burada haşiv değildir; onun için orada bu hüküm ipka edildi. 

Fakat 3 üncü madde için hakikaten haşiv olur. Çünkü Ceza Kanu
nundaki bütün hükümler in buradaki akislerini maddeye a lmak kanu
nun şahsiyetini değiştirecek ve büsbütün başka bir hale sokacaktır . Bu 
husus bizatihi Ceza Kanunumuzun ana hükümler inde mevcut o lduğu 
için burada buna lüzum yoktur zannediyorum. 
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NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, Ceza Kanunumuzun 
285 inci maddesi , iftiraya taalluk eden, ona cezayı gösteren bir hükmü 
ihtiva etmektedir . Bu maddeye göre iftira suçu resen takibatı müste lz im 
bir suçtur. Hususi bir kanun olan Atatürk Kanunu içerisine, onun muh
birleri hakkında resen takibat yapı lacağına dair hüküm ilavesi zaittir. Bi
raz evvel Adalet Bakanı haşivden bahsetti. Kanun vazı ına haşiv isnadı ise 
doğru olmaz. Esasen mevcut olan bir hükmün burada söylenmesi doğru 
olmaz kanaat indeyim. 

BAŞKAN — Muhiddin Erener. 

MUHİDDİN ERENER (İzmir) — Arkadaşlar, Necip Bilge arkadaşımız ın 
söylediği gibi, Türk Ceza Kanununun müfteriler hakkındaki ahkamı bu 
kanunun tatbikatı sırasında da zaruretleri karşı layacak mahiyettedir . 
Şayet bu kanunun kabul ettiğimiz esnada, diğer bütün iftira maddeler in
den başka olarak buraya hususi bir hüküm koyarsak, daha bugünden 
bu kanunun birçok tezvirlere yol açacağını bi lmiş ve kabul etmiş mevkie 
düşer ve kanunu zafa uğratırız. Bu bakımdan bu önergenin reddini istir
ham ediyorum. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar; tedvin etti
ğimiz kanun, maksadı temin için Ceza Kanununun umumi hükümler i 
içine giren bir kanun halinde olsaydı, ben Sayın Adalet Bakanı ile komis
yonun noktai nazarına iştirak ederdim. Halbuki biz memleket in üzerin
de hassasiyet le durduğu hususi bir kanun tedvin etmekteyiz. Ve bu ka
nun ile umumi hükümlerde mevcut olan cezalardan çok daha şiddetli 
hükümler koymaktayız. Binaenaleyh böyle hususi bir kanun tedvin edil
diği zaman, gerçi umumi hükümlerden bulunan, iftira hükümler i hiç 
şüphesiz bu kanuna da şamildir; fakat biz bu kanuna, savcıların ve bu 
suçları takip edecek olanların daha fazla müteyakkız olmaları için böyle 
bir fıkra eklediğimiz takdirde, savcılar, yapacaklar ı takibat esnasında, 
herhangi bir suçluyu zayıf delillerle mahkemeye sevketmekten çekine
cektir. Aynı zamanda suçu ihbar edenler veya tasnif edenler de bu husu
si kanundaki hükümler i bir ikaz telakki ederek ona göre hareket edecek
lerdir. 

Şimdi size bir şey daha arzedeyim : Büyük ve umumi kanun olması 
itibariyle, vatandaşlardan Ceza kanununun hükümler ini b i lmeyenler 
olabilir. Gerçi kanunu bi lmemek mazeret sayılmaz, ama memleket imiz in 
haleti ruhiyesine göre umumi hükümler i b i lmeyen vatandaşlar bu husu
si kanundaki iftira hükmünü kolayca öğrenebilirler. Bu hükmü buraya 
koymakla birçok cüretlere, iftiralara mâni oluruz. Binaenaleyh, umumi 
hükümler dairesinde, savcıların resen iftira takibatı yapmas ın ın bu ka
nunun sonuna bir fıkra halinde eklenmesini teklif ed iyorum. 
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BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. 

A H M E T BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhterem arkadaşlar; Büyük Millet 

Mecl is inden çıkmış olan namütanahi kanunlar vardır, bunlar ın hiçbiri

s inde Türk Ceza Kanununun umumi hükümler i icabının tatbik edilece

ğine dair sarahat yoktur. Bir hafta evvel kabul etmiş o lduğumuz vergi ka

çakçıl ığı kanununun müzakeresi sırasında böyle bir madde teklif edi lmiş 

ve reddedilmiştir . Arkadaşlar, böyle hata ve zühullerin o lması da ima 

mümkündür . Âdemitakip kararı veren bir müdde iumumi delil yok luğun

dan dolayı birçok muhbirler hakkında takibat yapmamaktad ı r . Kanuna 

böyle bir hüküm koyacak olursak her delil yok luğundan dolayı bir ade

mi takip kararı vermek veya âmme davası açmak gibi bir zaıf hâsıl olur. 

Bundan başka mahkemelerden sâdır olan beraet kararlarının çoğu 

delil yok luğuna dayanmaktadır . Keza mahkemelerden bu hal lerde çıka

cak hükümler sonunda savcılar behemehal iftira davası açmak mevki ine 

düşebil ir ler. Binaenaleyh teknik hata mevcuttur, teklif bu sebepten ye

rinde değildir. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu adına Osman Şevki Çiçekdağ, buyu

run. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) — Sayın arkadaşlar, Türk Ceza 

Kanununun 285 inci maddesi , bir vatandaş suçsuz olduğu halde bir suç 

isnadı alt ında kalırsa veya herhangi bir kimse bu suç isnadı ile hürr iye

ti selp veya mahkum edilirse, iftira suçunun unsurları kendi l iğ inden be

lirir. Savcı böyle bir iftira suçu hadisesiyle karşılaşırsa resen harekete ge

çer. Bu, Türk Ceza Kanununun 285 inci maddesinin teyit ettiği bir hü

kümdür . 

Şimdi, kabul ettiğiniz maddelere göre bir vatandaş, bir k imse; Ata

türk'ün hâtırasına hakaret etti veya büstüne taaruz etti diye, herhangi 

bir vatandaşı ihbar edecek olursa, bu ihbarı, cürüm vâki olmadığı halde, 

bir kasdı mahsusla, garezle yapacak olursa, elbette ki bu ihbarı yapan 

adam iftira suçunu işlemiş olur ve müdde iumumi buna yakın hasıl etti

ği, nüfuz ettiği, ıttıla kesbettiği takdirde derhal onun hakkında iftira su

çundan dolayı harekete geçer. Fakat arkadaşların dediği gibi olursa, eğer 

bir vatandaş gayet samimi olarak ıttıla hâsıl ettiği bir suçu ihbar eyledi

ği ve ihbar da şu veya bu delil sebebiyle sabit o lmadığı takdirde ne ola

caktır? O vakit müdde iumumi âdemitakip kararı verecektir ve şu hüküm 

muvacehes inde , yapı lan teklife, göre, senin yaptığın ihbar sabit o lmamış

tır diyerek yürekten bir samimiyetle yaptığı ihbardan dolayı da olsa, o 

adam hakkında amme davası açacaktır. Bu suretle biz bu hadiseler, va-
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kıalar karşıs ında samimi vatandaşları ihbar keyfiyetini, ihbar hakkını ih

bar salahiyetini tamamen tahdit ve takyit etmiş oluyoruz ki, bu keyfiyet 

dahi Türk Ceza Kanununun 285 inci maddesinin ruhuna aykırıdır. Bi

naenaleyh ihbar edecek kimselerin fiil ve hareketleri Türk Ceza Kanunu

nun 285 inci maddesindeki müeyyidelerin teminatı alt ındadır. Böyle bir 

fıkraya lüzum yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Remzi Bucak. (Reye, reye sesleri) 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Muhterem arkadaşlar ım, biz na

muslu insanların müfteri vaziyetine düşmüş olmasını asla görmek iste

meyiz. Biz im bütün endişemiz, masum kimselerin hapisane köşeler inde 

sürünmüş olmasıdır. Bunun acısını ya duymadınız , ya tatmadınız veya 

işitmediniz! Şimdi Adalet Bakanl ığ ından soruyorum, ist irham ediyorum, 

dosyaları karıştırsınlar, bu memlekette iftiradan kaç kişi m a h k u m ol

muştur söylesinler. Binlerce ve binlerce masum insan aylarca değil, yıl

larca hapisane köşelerini beklemiş ve neticede müfteri, elini ko lunu sal

layarak, masumun karşısında gezip tozmııştur. Bizim bütün korkumuz 

buradadır . (Gürültüler) 

BAŞKAN — Devam ediniz. 

M. REMZİ BUCAK (Devamla) — Müsaade buyurunuz, ist irham ediyo
rum. Bizim çektiğimiz ıstırabı siz çektiniz mi? Kurşuna dizilen insanlar 
var d iyorum ben size. Asıl mesulleri nerede kaldı? Bu şekildeki tatbikat 
bizi nerelere götürür? Bunun önlenmesini ist irham ediyoruz. Yoksa bi
z im ısrarımız, namuslu bir vatandaşın müfteri olup o lmamas ı bahs inde 
değildir. Biraz da bunu düşünel im. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz istiyen yoktur. Bu sebeple ki

fayeti müzakere önergelerini okutmaya lüzum kalmadı e fendim. Şimdi 

değiştirgeyi tekrar okutuyoruz : 

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

okundu) 

BAŞKAN — Maddeye bir fıkra ilavesine dair olan bu önergeyi okuduk. 

Dikkate alınıp komisyona veri lmesini kabul edenler... Etmeyenler. . . Ka

bul edi lmemiştir . 

Ş imdi 3 üncü maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Et

meyenler. . . Madde aynen kabul edilmiştir. 

M A D D E 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Etme

yenler.. . Madde kabul edilmiştir. 
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M A D D E 5. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

B A Ş K A N — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Etme

yenler.. . Madde kabul edilmiştir. 

Tasar ının tümünü tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Etme

yenler. . . Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanun halini almıştır. 

KESİNLEŞEN METİN 

Bu uzun görüşmeler sonucu kabul edilen aşağıdaki metin 5816 sayı

lı Kanun olarak yayımlanıp 31 Temmuz 1951 de yürür lüğe girdi. 

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun (*) 

No. Kabul tarihi 

5816 25.VI I .1951 

BİRİNCİ M A D D E — Atatürk 'ün hatırasına alenen hakaret eden veya 

söven kimse bir yı ldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırı l ır . 

Atatürk 'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri ve yahut Atatürk 'ün 

kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir y ı ldan beş yı

la kadar ağır hapis cezası verilir. 

Yukar ıdaki f ıkralarda yazılı suçları iş lemeye başkalarını teşvik eden 

k imse asıl fail gibi cezalandırılır. 

İKİNCİ M A D D E — Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla 

kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya u m u m a açık mahal 

lerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispet in

de artırılır. 

Birinci maddenin ikinci f ıkrasında yazılı suçlar zor kul lanı larak işle

nir veya bu suretle iş lenmesine teşebbüs o lunursa veri lecek ceza bir mis

li artırılır. 

Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhur iye t 

Savcı l ıklarınca resen takibat yapılır. 

D Ö R D Ü N C Ü M A D D E — Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür . 
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TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Ulusal tarihimizde önemli dönemeç olan bu o lgunun kamu oyundaki 

yankı lar ı haber ve düşünce olarak verilmiştir. (*) 

A T A T Ü R K HEYKELLERİNE TECAVÜZLER VE SONRAS I 

14 Mayıs 1950'de Demokrat Partinin ezici bir çoğunlukla seçimi ka
zanıp iktidarı devra lmasından sonra memlekette geniş bir hürriyet hava
sı esmeye başladı. Yıl ların iktidarı CHP döneminde disiplinli bir şekilde 
yönet i len halkımızın bir kısmı demokrasiyi yanl ış anlamış, isteyenin is
tediğini yapabi leceği gibi bir tutuma girmiştir. 

Seç imlerden bir hafta kadarsonra Manisa 'da bir bucak müdür vekili , 
Kaymakam Adayı Muammer Kösebay'a karşı şiddet kul lanımı ile başla
yan kamu görevli lerine karşı saldırılar birbirini izledi. 

Diğer taraftan aşırı fikir akımları da boş durmadı . Aşır ı sol ve sağ 
akımlar, komünizm, şovenlik tarzında milliyetçilik ve dinsel köktenci 
akımlar da meydanı boş zannedip yıllardır gizlice yürüttükler i çal ışmala
rını su yüzüne çıkardılar. Bu arada Atatürk devrimlerini hazmedememiş , 
lâiklikle el lerinden menfaatleri al ınmış bir grup fanatik de sözle ve fiilen 
Atatürk 'e , eserlerine, heykel ve büstlerine saldırmaya başladı lar. Bunlar 
cemiyet ler veya tarikatlar hal inde örgütleniyor ve hatta bas ın yo luy la da 
propagandalar ın ı yapıyorlardı. 

Üniversite gençliği arasında kendilerine taraftar bulabi lmek için gizli 
toplantılar yapı l ıyordu. Ancak gerici akımların bu gayretleri o lumlu bir 
sonuç vermedi ve Türkiye Millî Talebe Federasyonu ve bağlısı birlik ve ce
miyet lerde Atatürkçü gençlik yönet imi devam etti. 

Solcular daha temkinli gidiyor pek ortaya çıkmıyorlardı. A m a kökten-
dinci akımlar hemen belirlenmişti . O zamana kadar adını bile duymadı 
ğımız Nurcular, Nakşibendiler, Kadiriler, Ticaniler şapka ve kisve kanu
nuna aykırı kıyafetleri, sarıkları, sakalları ve çarşafları ile ortaya ç ıkmış
lardı. O kadar ki Halfeti Tarikatının bir kolu olan ve Kuzey Afr ika 'da ve 
Sudan 'da gelişen ve ülkemizde de Kemal Pi lavoğlu'nu şeyh olarak tanı
yan ticaniliğin Ankara civarında, özellikle Çubuk çevresinde o yı l larda 
onbeşbin kişi kadar müridi bulunuyordu. 

Ticaniler Atatürk heykel ve büstlerini put olarak tanımlıyorlar ve dini 
bir vecd içinde onlara saldırıyorlardı. Olaylar 1951 yı l ında daha da sıkla-
şıp basit zabıta vakası o lmaktan çıktı. 

Kemal Tunal adında bir meczup 22.6.1961 günü Ulaşt ırma Bakanl ı 
ğı gir iş indeki Atatürk büstüne saldırıp, k ırmaya teşebbüs etti, başarama-
dan yakalandı . 

(*) Ek bilgi için irtica (Ticanilik) konusuna bkz. 
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26.6 .1952 günü de Sadık Çakırtepe isimli bir diğer meczup da saat 

12.45'de Ankara Lozan Meydanındaki Atatürk heykel inin üstüne çıkıp 

el indeki çekiçle kırmaya teşebbüs etti. O esnada tesadüfen yo ldan geç

mekte olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ler inden Ali H ikmet 

Bengi olaya hemen müdahale edip mütecavizle boğuşmaya başladı. Çev

reden yetişen vatandaşların yardımıyla mütecaviz etkisiz hale getirilip po

lise teslim edildi. Mücadele esnasında elinden ve bacağından yara lanan 

arkadaşımız Ali Hikmet Bengi de Numune Hastanesinde tedavi gördü. 

Olay üniversite gençliği arasında ve halkta geniş tepki uyandırdı . Sa

nığın yapı lan muayesinde aklî dengesi yerinde olduğu, 1940'lı y ı l lardaki 

Ticanil ik davasında Şeyh Kemal Pilavoğlu'nun muhakemes i esnas ında 

Hâkimler Kuruluna hakaret etmekten 3 ay hapse m a h k û m olduğu anla

şıldı. 

Olaylar sürüyordu. 

— 19 Haziran'da Adana 'da Kadiri tarikatından çarşaflı 30 kadın tek

kede ayin yaparken yakalandılar. 

— 29 Haziran'da Ankara Hacıbayram Cami inde Hüseyin Yarbaş ' ın 

Atatürk 'e , inkılaplarına, rejime ve hükümete hakaret eden bir beyanna

me okuduğu, dinleyenlerin kendisini dövdükleri ve ağzı burnu kan için

de iken siyasî polis tarafından halkın el inden alınıp hakk ında kanuni iş

lem yapıldı . 

— 9 Temmuz 1951 günü Ankara 'nın Kalecik İ lçesinde gene 8 kişi di

ni siyasete alet eden propaganda yaptıkları için tevkif edildiler. 

— 10 Temmuz 1951'de de Lalahan'daki Atatürk büstüne tecavüze te

şebbüs edildi. 

— 24 Temmuz 1951'de Çubuk'da 21 Ticani tevkif edildi. 

Olaylar böylece sürüp gidiyordu. Bu tarikatlar ve köktendinci ler artık 

işi azıtmışlar ve çığırından çıkarmışlardı. 

Bu olaylar üzerine, Hükümet , Atatürk Kanununu TBMM'ne şevketti . 

Bu kanunla Atatürk 'ün hatırasına hakaret edenlere 1-3 yıl aras ında ha

pis cezası getirildi. 

Ankara 'daki Lozan Meydanındaki olaydan sonra Cumhurbaşkan ı Ce

lâl Bayar adına Genel Sekreter Nurullah Tolon, arkadaşımız Ali H ikmet 

Beng i y i Çankaya Cumhurbaşkanl ığ ı köşküne davet ederek (gösterdiği 

dikkat ve hassasiyetten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ın duyduğu 

memnuniye t ve tebrikleri) bildirmiştir. 
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Olayları dikkatle izleyen Üniversite gençliğinin en büyük kuruluşu 

Türkiye Millî Talebe Federasyonu (TMTF) da Atatürk büst ve heykelleri

ne yapı lan tecavüzleri, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı tu tum ve dav

ranışları protesto için 30 Haziran 1951 günü saat 17.30'da Lozan Mey

danında başlayan ve Ulus Meydanında sona eren bir mit ing tertipledi. Bu 

mit ingin yapı lacağı haberi Atatürkçü, Devrimci ve laik kitlelerde büyük 

bir memnuniye t uyandırdı ve her taraftan destek geldi. Mit inge ilgi çok 

oldu. 20 bin kişinin üstünde katıl ım oldu. (Ankara'nın o tarihdeki nüfu

su 180 000 dir.) 

Mitingi T M T F Üyesi Aydın Gençosman kısa bir konuşmayla açtı daha 

sonra Jandarma bandosu eşliğinde hep birlikte İstiklâl Marşı söylendi. 

İlk konuşmacı , İstanbul 'dan bu miting için özel olarak gelen T M T F 

Genel Başkanı Orhan A n m a n (İrtica pusudadır , ancak ezilecektir. Zira 

Türk gençliği ayaktadır. ) diyerek, dikkatleri irticai olaylar üzerine çekti. 

Sözlerini "21 milyon kalpte 21 milyon büst vardır. Atanın heykel leri put 

değil, sevgilerimizin tunçlaşan nişanesidir." diyerek bitiren konuşmas ın

dan sonra Ankara Belediye Başkanı Atıf Benderl ioğlu, Türk Tarih Kuru

mu adına Genel Başkan Naşit Hakkı Uluğ, Otel Lokanta İşçileri Sendika

sı adına Başkan İsmail Aras, Türk Kadınlar Birliği adına Genel Başkan 

Öğre tmen Mual la Anıl, Ankara Şoförler Derneği adına Başkan Zeki Cifin 

konuşmalar ı izledi. Yoğun alkışlar arasında kürsüye gelen Ali H ikmet 

Bengi, Türk gencinin Atas ına olan saygı ve bağlıl ığını belirtti. Tıp Talebe 

Cemiyet i Başkanı Uğur Soyer, gür sesi ile Nöbetçi Millet şiirini okuduk

tan sonra, kafile, çeşitli pankartlarla ve gençlik marşları söyleyerek Lo

zan meydanından Ulus'a yürüdü. Gericileri korkutan mahşer i büyük ka

labalık Ulus 'a geldiğinde Kız Teknik Cemiyet i Başkanı Mürüvvet Bilen 

söz alarak : 

"Devr imler in yanında devrim yapacağız 

Sana inanmayana biz mezar kazacağız 

Gençl ik bir ordu, Atamız önde sancak 

Sana hücum edenin yeri mezardır ancak." 

dedi. 

Bu arada aralarında Demokrat Parti adına Osman Şevki Çiçekdağ ' ın 

bu lunduğu çeşitli konuşmacı lar söz aldı. Hep bir ağızdan gür sesle oku

nan, Gençl ik Andı ile mit ing sona erdi. 
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Bu olaylar üzerine Türkiye Millî Talebe Federasyonu, 8 Nisan 1952'de 

İstanbul 'da yapı lan 8. Olağan Kongresinde (İrtica ve Komünizmle Müca

dele) Komisyonu kuruldu (1) 

Lozan meydanında kırılan abidenin onarımı, üniversite öğrenci ler in-

ce T M T F tarafından yaptırıldı. 

Erdoğan A L I V E R E N 

KIRŞEHİR 'DE KIRILAN ATATÜRK HEYKELİ (*) 

Kırşehir 'de Atatürk 'ün heykeline karşı yapı lan tecavüz hâdisesi kar

şıs ında her Türk 'ün candan vurulduğu şüphesizdir; sanki o darbeler, o 

büyük insanın ebediliğini temsil eden heykelin yüzüne değil de biz im kal

bimize saplanmıştır; o kadar içimiz kan ağlamaktadır . 

Kırşehir ' in feragatli, vatansever ve faziletli hemşeri lerini , her türlü 

şüphenin en ufak neminden tenzih ederiz. Onların hepsi, Atatürk inkı

lâplar ında da ima en ön safta vazife almış vatandaşlar ın arasındadır . Ev

velki gün Kırşehir 'e gittik ve bir defa daha yakından şahit o lduk : Kırı lan 

heykel in yer ine konmak üzere Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar tarafın

dan hediye edilen bronz heykelin açılış töreninde bütün Kırşehir halkı 

hem Atatürk 'e karşı reva görülen bu tecavüzden, hem de böyle bir suçun 

kendi şehirlerinde işlenmiş o lmasından dolayı iki katı bir ıstırap iç inde 

idi. Hiç şüphesiz Kırşehirliler, en kısa bir zaman içinde Türk mil let inin 

gözbebeğ ine tevcih edilen bu mel 'un hançeri kul lananı arayıp bulacaklar 

ve derhal meydana çıkaracaklardır. Çünkü Kırşehir' in bünyesi , vücuda 

batan bir dikeni derhal atacak kadar kuvvetli ve sıhhatlidir. 

Bu cihete bi lhassa işaret ettikten sonra, bir nokta üzer inde dural ım; 
araştır ı lacak taraf şudur : 

Bu melun suikastçı Atatürk 'ün heykeline ne maksat la tecavüz etti?.. 

Bu acaba, ne yaptığını bi lmez bir mecnun veyahut bir sarhoş mudur? . . 

Bir hâdise çıkarıp ortalığı karışt ırmak isteyen bir komünis t midir?. . Ata

türk inkı lâplarına karşı kin besl iyen kara kafalı bir mürtec i midir?. . Ve

yahut , bir zümreyi diğer bir zümre aleyhine tahrik etmek isteyen ve böy

lece aklı sıra bir siyasî manevra çevirmeğe kalkan bir beyinsiz midir?. . 

(1) Bu komisyonun raporu TMTF'nin organı "İnkılâp Gençliği" Dergisinin 1 inci sa
yısında yayımlanmıştır. 

(*) Zafer Gazetesi: 3 Mart 1951 
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Şüphesiz tahkikatın seyri bunu meydana çıkaracaktır?. . Bu eğer 

mecnunsa da, komünistse de, mürtecise de; tahrikçiyse de, tek baş ına 

mı hareket etmiştir? Yoksa arkasında onu destekleyenler, kışkırtanlar 

var mıdır?. . Bunları tahkikatın neticesinde öğrenmiş olacağız. Ancak bi

z im hayret ettiğimiz şey şudur : Kırşehir gibi bir yerde Atatürk heykel ine 

karşı yapı lan tecavüzün mesulü veyahut mesulleri hâlâ neden meydana 

ç ıkar ı lmaz? Bunu anlamağa imkân yoktur. Evvelâ, şu muhakkak ki, 

heykel in muhafazası için hiç bir tedbir al ınmamıştır . Halbuki, bu yalnız 

bir heykel değil, Türk inkılâplarının ve Türkiye bütün lüğünün bir t imsa

lidir. Buna karşı çok müteyakkız ve çok titiz o lmak lâzımdı : Bu yapı lma

mıştır; ve şehrin göbeğinde etrafı dükkânlar la çevrili olan bir yerde hey

kel tecavüze uğramıştır. 

Bundan başka tecavüz hâdisesi vuku bulduktan sonra tahkikata ge

reken ehemmiyet veri lmemiştir. Birtakım ipuçları böylece kaçırı lmıştır. 

Heykel in kırılan parçalarının sonradan çimento ile yapışt ır ı lmağa kalkıl-

ması çok büyük bir dikkatsizliktir. Böylelikle polis tahkikatı o ldukça güç 

bir hale gelmiştir. Sanık olarak yakalanan Millet Partili bir şahıs hakkın

da tahkikat yapıl ırken, gereken bütün zabıtlar tutulmamışt ır . 

Şurasını derhal söyliyelim ki, bizim bu sözlerle hiçbir şahsı i tham et

mek akl ımızdan geçmez; hele her hangi bir suça muhakkak bir suçlu 

bulmağı asla düşünemeyiz . Meşhur hukuk prensipi da ima akl ımızda : 

Bir suçta bir masumu cezalandırmaktânsa, suçun meçhul bir fail üze

rinde kalması çok daha iyidir. Çünkü suçun faili bu lunamazsa , ortada 

yalnız bir suç kalır. Halbuki masum cezalandırıl ırsa, suç iki defa tekrar 

edi lmiş olur. 

Söy lemek istediğimiz şey, tahkikata gereken ehemmiyet in ver i lmemiş 

olması , veyahut bunda acemilik veya ihmal gösteri lmesidir. Alâkal ı ların, 

başta Vali , Emniyet Müdürü olduğu halde bu noktayı ehemmiyet le göz 

önüne almaları , ve hiç o lmazsa bundan sonra büyük bir titizlik göster

melerini, beklemek hakkımızdır. 

Atatürk inkılâplarını bu millete bırakmıştır. Onu canla başla ve az im

le müdafaa etmek en birinci vazifemizdir. Atatürk 'e hiç bir k imse ne dil

le, ne elle saldıramıyacaktır. Heykelinin dahi burnunu k ırmak istiyenler 

ç ıkacak olursa, onların sade burnunu değil, belini kırmak biz im için bir 

vatan borcudur. 

Bu memlekette irtica cadısı hiç bir zaman hort lamıyacaktır ; bu mem

lekette komünis t cellâdı iş göremiyecektir; bu memleket te , hiç k imse si

yasî bir tahrik için, Atatürk me fhumuna ne el ve ne de dil uzatamıyıcak-

1604 



BASINDAKİ YANKILARI 

tır. Türk milleti böylece Atatürk birliği etrafında da ima daha iyiye doğru 

yol alacaktır. 

Üniversitel i gençlerin bu mevzuda gösterdikleri büyük hassasiyet i 

candan takdir ederiz. Bu hassasiyet Türk inkılâpları için en kuvvetl i bir 

teminattır . 

Önümüzdek i pazartesi, günü, İstanbul ve Ankara Üniversite l i ler inden 

mürekkep bir grup, Kırşehir'e gidip orada bir mit ing yapacaklar ve Ata

türk heykel inin etrafında sabaha kadar meşalelerle nöbet bekl iyecekler-

dir. Atatürk heykelini aydınlatan bu ışıklar, bizzat Atatürk ' ten nur alan

ların ışığıdır. 

Bugünümüzün ve yarınımızın koruyucusu olan bu gençl ikle iftihar 

ediyoruz. Çünkü Atatürk mefhumu bu gençlerin asîl imanında temessül 

etmiştir ve nesi lden nesle intikal edip yaşamaktadır . 

Mümtaz Faik FEN İK 

ATATÜRK DÜŞMANLARI (*) 

Atatürk düşmanlar ı ile inkılâp düşmanlar ı aynı kimselerdir. Bana öy

le gelirdi ki, çeyrek yüz yıllık bir inkılâp devr inden sonra artık Atatürk 

düşmanl ığ ı kalmamıştır . Yanıldığımı kısa zamanda anladım. Bu yanı lma, 

beş on kendini bi lmezin, bir kaç meczubun zırvaları bak ımından değildir. 

Zira böyle münferit acaiplikler, fikirlerin serbest izhar edilebildiği her yer

de ve her devirde görülmüştür. 

Ben im yanı lma dediğim hal, saf insanların yanl ış anlamalar ı , cehalet 

yüzünden inkılâp aleyhtarı görünmeler i de değildir. 

Atatürk ve inkılâp düşmanlığ ı veya sadece Atatürk'e ve inkı lâba kar

şı kayıtsızlık, adam sendecilik, pol it ikada ileri gitmiş insanlardan geldiği 

için, yanı lmış o lduğumu söylüyorum. Her şeyin olabi leceğini beklerd im. 

Mese lâ kin ve ihtiras ile Başkan İnönü'ye saldıranlar, günlük gıdalarını 

ona tecavüzden çıkaranlar bende hayret uyandırmamaktadır . Çünkü 

İnönü sağdır, memleket hizmetindeki vazifeleri bi tmemişt ir . Bir takımla

rı, böyle büyük bir rakibi bilgi ile, tecrübe ve zekâ üstünlüğü ile yenemi-

yecekler ini , yani acizlerini bildikleri için ona karşı gayri meşru bir müca

dele açmışlardır. 

(*) Ulus Gazetesi: 5 Mart 1951 
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Fakat Atatürk ebediyete intikal etmiştir. Hiç bir pol i t ikacının yo lunu 

t ıkaması bahis konusu değildir. Bundan dolayı küçük ihtirasların ona 

karşı ayak lanmaması icabederdi. 

Halbuki bazı politikacılar Atatürk 'ün şahsiyeti ve eserleri ile uğraş

mayı veya uğraşanlara müsamaha göstermeyi günlük menfaat ler ine el

verişli saymışlardır. Bir yandan da politika esnafı, saf vatandaşlar ın kud-

si duygular ını tahrik etmiye koyulmuşlardır . Bu maksat la dergiler çıka

rı lmaktadır. Dini siyasete âlet etmek yasak olduğu halde, bir kıs ım poli

t ika esnafı alabildiğine bu işi yapmaktadır . Kürsülerde siyasi parti leri kö-

tüliyen vaazlar veri lmektedir. 

Bütün bu suç mahiyet indeki hareketler karşıs ında yetkili idare mer

cileri derin bir sükût içindedirler. Meşru siyasi parti lerin ileri gelenler ine 

ve yazar lar ına karşı sudan bahanelerle takibat yapt ı rmak için savcıları 

harekete getiren Adalet Bakanı, nedense bu türlü hareketler karş ıs ında 

dut yu tmuş bülbül gibidir. 

Bundan da fena olan şudur : İcraat ile vatandaşlar ın sevgisini kazan

mak varken, 27 yıllık maziyi kötülemekte muvaffakiyet ariyan polit ikacı

lar vardır. 

27 yıllık maziyi yerin dibine bat ırmak ne demekt ir? Bu maz in in 15 yı

l ında Atatürk sağ idi ve başta idi. Atatürk şef olarak memleket in mukad

deratını idare ettiği devrin fenalıklar devri o lduğunu Devlet in en yetkil i 

şahısları her ağızlarını açtıkça iddia ederse, onlardan bu misali gören da

ha az mesuliyetl i kimseler neler yapmazlar . Atatürk devr inde pol i t ikaya 

atı lmış, o devirde mevkiler işgal etmiş kimseler kendilerinin de büyük bir 

k ısmına iştirak eyledikleri 27 yıllık maziyi kötülerlerse, baştan beri Ata

türk ve inkılâp düşmanı olup da bir köşeye s inmiş olanlar, b ir ikmiş inti

kamlar ı da a lmaya kalkmazlar mı? 

Atatürk 'ün adına ve eserine karşı devam eden çirkin hücumlar , Kır

şehir 'de büstüne karşı girişilen menfur tecavüz çok hüzün vericidir. Fa

kat buna mukabi l , bütün memlekette bu gibi hareketlere karşı münev

ver gençler in gösterdiği tepki gönül ferahlatmaktadır. Ankara ve İstanbul 

üniversiteleri öğrencilerinin Kırşehir 'de bugün yapacaklar ı mit ingi çok 

yer inde bu lmakta ve candan alkış lamakta her inkılâpçı muhakkak ki be

raberdir. 

Atatürk 'ün eserlerine gafletleri dolayısiyle fenalık edenlere, Kırşe
hir 'deki hâdise bir ders olursa seviniriz. İrticaa pr im vererek polit ika mu
vaffakiyeti kazanmak hevesinde olanlar gençliğin sesine kulak vermel i
dirler. Bu memleket in istikbaline yet işmiş ve yet işmekte olan Atatürk ne-
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(*) Zafer Gazetesi: 25 Mart 1951 
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silleri hükmedecekt ir . Açıkgöz politikacıların bunu da hesaba katmalar ı 
nı tavsiye etmek yersiz olmıyacaktır. 

Nihat E R İ M 

İNKILÂPLAR NASIL KORUNUR? (*) 

İstanbul 'daki gençlerin irticaa karşı gösterdikleri büyük hassasiyet i 

takdir ile karş ı lamamak elde değildir; fakat bundan daha çok takdir edi

lecek hâdise, kendilerine kanunun ve asayişin herşeyden evvel geldiği 

hatırlatıldığı, aksi hareketin anarşi demek olduğu söylendiği zaman, bü

yük bir anlayış göstermeleri ve bu hususta hukuki devlet n i zamına tam 

müzahir olmalarıdır. 

Hep bil iyoruz ki, Atatürk Cumhuriyet i , Türk gençl iğine emanet etmiş

tir. Bu sözün manası çok geniş ve çok şümullüdür. Mademki Cumhur i 

yet fazilet demektir; fazilet içinde zor kullanarak, mevcut kanunlar ı çiğ

neyerek ve hattâ tahrikçiliğe kadar giderek bir fikri başkas ına cebren ve 

kerhen kabul ett irmeğe çalışmak, ortalığı heyecana vermek gibi bir usu

lün mevcut o lmaması lâzımdır. O halde Atatürk 'ün emanet i üzer inde da

ima hürriyetleri hâkim kılmak, kanun yol larından yürüyerek büyük bir 

titizlik göstermeğe mecburuz, memnunluk la ifade edel im ki, Türk gençli

ği bu hakikat i bi lmektedir. Heyecanla, nizamın hudutlar ını çizecek kadar 

büyük bir sağ duyuya sahiptir. Biz hiç şüphe etmiyoruz ki İstanbul 'daki 

o gece nümayişini yapan 4-5 yüz kişilik kütle içinde çok büyük bir ekse

riyet ani şekilde hislerine kapılarak hareket etmişler ve sonra kanun yo 

lunu düşünüp de asayişi korumak lâzımgeldiğini hatır layınca sükûnet le 

dağı lmışlardır. 

Evet, Atatürk İnkılâpları, Türk gençliğine mevdudur . Gençl ik bunu 

koruyacaktır ; fakat bu demek değildir ki, ortada bütün milletin i t imadiy-

le meydana gelmiş bir mesul ve her türlü kuvveti haiz bir hükümet mev

cut iken, bazı gayri mesuller, kanundan değil, sırf kütle lerden aldıkları 

cesaretle istediklerini yapacaklar, şu veyahut bu kimseyi hırpal ıyacaklar 

ona veyahut buna hakaret edecekler, veyahut bir binayı tahrip edecek

lerdir; hayır! Hayır, inkılâpları, başı bozuk kuvvetlerle değil, belki kanun

la, disiplinle koruyacağız. 

Anayasanın dördüncü maddesi sarihtir; "Türk milletini ancak Türki

ye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve millet adına hâkimiyet hakkını yal-
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nız o kul lanır" Mademki yine Anayasanın 7 inci maddes i gereğince "Bü

yük Millet Meclisi, yürütme yetkisini kendi seçtiği Cumhurbaşkan ı ve 

onun tayin edeceği Bakanlar Kurulu eliyle kul lanacakt ır" O halde hükü

metin işlerine Meclis dışında kimsenin müdahale etmeğe hakkı yoktur. 

Milletin Atatürk inkılâplarını, Cumhuriyet i koruması demek, bunlar ı 

korumak kudretini haiz insanları Büyük Millet Meclisine seçmesi demek

tir; çünkü icra kuvvetini haiz olan Hükümet bu Meclis içinde kurulacak

tır. 

Her isteyen zümre şu veya bu mesele hakkında karar veremez; kara

rını tatbik edemez, hele başlı başına asla adalet icra edemez. Türk genç

liğine emanet edilen inkılâpları korumak demek, Türk gençl iğ inin bu in

kılâpları ve hele hürriyet rejimini hazmetmiş surette yet işmiş o lması ve 

kendis ine devlet işlerinde vazife terettüp ettiği zaman, bunu kanunlar 

dairesinde tereddütsüz ifa edebilecek bir bilgiye ve yetkiye sahip bulun

ması demektir . O halde yapı lacak ilk iş, üniversiteli gençlerin hele bu im

tihan aralığı dersleriyle meşgul olmaları ve kendilerini kuvvetl i bir şekil

de yet işt i rmeğe çalışmalarıdır. 

Bir çok kimselerin bu sözlerimizi büyük bir anlayışla karşı layacakla

r ından asla şüphe etmiyoruz, çünkü onların da bir nesil olarak, bizden 

idareyi devir alacakları zamanda kendilerine hürriyetler nizamiyle geçen 

ve dürüst bir devreyi teslim etmemiz lâzım geldiğine inandıklarını , ve biz

den bunu beklediklerini bil iyoruz. 

Ş imdiden temizlenmiş bir saha, gelecek nesiller için de bir ferahlık ve 

bir huzur kaynağı olacaktır. Eğer biz, her hangi bir yaz ımızdan dolayı, 

matbaamızda, üçyüz, beşyüz kişilik bir kütlenin taarruzuna uğrıyacağı-

mızı düşünürsek, o zaman nasıl tam bir huzur ve hürriyet içinde fikirle

rimizi açıkça yazabil iriz? Nasıl ortaya attığımız fikirler düşünce ler imiz in 

tam bir tercümanı olabilir?.. 

Eğer herhangi bir muharrir i veyahut herhangi bir k imse, bu şekilde 

bir hayat muhafazası endişesine düşecek olursa, ve biraz da kendis inde 

zayıflık hissederse, o zaman hakikatlere hizmet etmekten daha z iyade 

birtakım kütlelere ve gayri mesul kuvvetlere tabasbus etmek, onların hu-

yunca ve suyunca gitmek mecburiyet inde kalır. Bu takdirde senelerden 

beri mücadeles in i yaptığımız, uğrunda milletçe bir çok fedakârl ıklara 

kat landığımız demokrasi fikri, demokrasi ideali ne olur?.. V icdan hürri

yeti , fikir hürriyeti , yazı hürriyeti, söz hürriyeti hulâsa bütün hürriyetler 

korkunç bir endişe kâbusu ile kefenlenerek ölmez mi?.. 
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İnkılâpları korumak demek evvelâ böyle bir korkuyu ortadan kaldır
mak demektir . Biz eminiz ki, inkılâplara ve hürriyetlere sadık bütün 
Türk gençliği bu hususta bizimle beraberdir. 

Mümtaz Faik FENİK 

ATAYI K O R U M A K (*) 

Atatürk 'ümüzün hâtırasını tecavüzlerden korumak maksad ı ile hü
kümet i bir kanun projesi hazır lamaya zorlıyan sebepler elbette iyi niyet 
esasına dayanmaktadır . Bundan şüphelenmeye hakkımız yok. Fakat 
böyle bir kanunu lüzumsuz sayanların iyi niyetine de dudak bükülme-
melidir. Atatürk, Cemiyet imizde eserleri ile yaşıyan bir yaratıcıdır. Yedi
s inden yetmişine kadar Cumhuriyetç i ve inkılâpçı gençlik bunu böyle bil
diği için biz ayrıca bir Atatürk kanununa yer olmadığını iddia ediyoruz, 
hattâ daha ileri giderek böyle bir kanunun rejim bak ımından bir geri le
me işareti yerine geçeceğini söylüyoruz. 

Tek dereceli ve serbest seçimlerle yeni bir merhaleye ulaşan memle 
ket imizde bazı hadiselerle karşı laşmamız tabiî idi. Bunları hepimiz az çok 
yadırgayacakt ık. Uzun zaman siyasi bir disiplin havası içinde vakit geçir
meğe al ışmış insanların birden dili çözülünce ileri geri konuşmalar du
yulacakt ı . Bu arada hükümet hesabına dikkat edi lmesi gereken nokta 
inkılâb aleyhdarı cereyanlara yüz vermemek, yobazlar ın cesaretini artır
mamakt ı . Biz Türkiyede bundan böyle irticaın öteki şark memleket ler in
de görüldüğü gibi ciddi bir tehlike doğurabi leceğine inananlardan değiliz. 
Komünis t ajanlarının usta ellerile gıdıklanan yobazlar bizde olsa olsa ba
zı tatsız engel leme hareketlerine sebep olabilirler, iç rahatımızı bir dere
ceye kadar bozabilirler. Cemiyetimizi daima ileriye doğru yürütmes in i 
beklediğ imiz inkılâbımızın hiç bir şekilde aksadığını görmek istemediği
miz için inkılâb prensiplerini korumak bahsinde müsamahaya kapı lma-
ması taranışıyız. 

Uzun bir uykudan uyanan yobazların son bir kaç yı ldanberi bir hay

li kıpırdandıklar ına şahid oluyoruz. Eski ve yeni iktidarın seçmenler i gü

cend i rmemek kaygusu ile bu kıpırdanmalara göz yumduğunu da kabul 

etmeliyiz. Bir takım ahlâk düşkünü din simsarları, çıkardıkları dergiler

le halkı inkılâb aleyhine kışkırtmaya çalışmışlar, bu arada bazı cahil leri 

kandırmışlardır . Son üç yüz yıllık tarihin kaydettiği en büyük Türk Kah

ramanı Atatürk'e yapı lan saldırgan yayınların sebebi, o büyük adamın 

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 14 Nisan 1951 
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arkas ında inkılâbı zedelemektir . Atatürk heykellerine kazma vuranlar ın, 

büstlerini devirenlerin maksadı da başka bir şey değildir. 

Hususî bir kanunla bu gibi hareketlerin önlenebi leceğini sanmak, 

hastal ığın kaynağını ihmal edip onun görünürdeki arazı ile mücade leye 

ça l ışmaktan farksızdır. Adam neden heykeli kırıyor, büstü taşl ıyor? Çün

kü dört karı istiyor, imam nikâhı istiyor, Arab yazısı istiyor, sarıkla gez

mek istiyor, 150 yıldır ben imsemeye çalıştığımız medeniyet i b ı rakmak, 

çöle kaçmak istiyor. Atatürk 'ün aleyhine yazarken bunları dil inin al t ında 

saklamıyor ki! Tersine asıl maksadı bunları söylemek. Tepiniyor, yırtını

yor ve hasret çektiği gerilik nizamına onu kavuşmaktan al ıkoyan devlet 

kuvvet ine el kaldıramadığı için inkılâblarımızın sembolü Atatürk 'e sal

dırmak, hıncını ondan almak istiyor. 

Remzi Oğuz Arık'a hak veriyoruz. Bu hareketler de açıkça gösteriyor 

ki, İstiklâl Mücadelesinin eşsiz kahramanı , yeni Türkiyenin kurucusu 

Büyük Atatürk tarihe göçmüş olmaktan henüz uzaktır. O, yukar ıda da 

dediğimiz gibi eserleriyle aramızda, bizimle beraber, yaşamakta , geril iğe 

karşı savaşmaktadır . Onun hatırasını koruyucu hususî bir kanun çıkar

mak bizce Atatürk'ü savaş dışında b ırakmakla bir olacaktır. 

Bütün hayatınca "istisna" dan ve gizlilikten nefret eden, hususî haya

tını bile halkın gözü önünde yaşıyan Atatürk 'ün pır lanta gibi tertemiz bir 

şahsiyeti vardır. Çirkin imalar, kirli iftiralarla o şahsiyeti leke lemek isti-

yenler, millet ve tarih huzurunda ancak kendi iğrenç varl ıklarını teşhir 

edecekler ve gelecek nesiller bunları birer içtimaî müstehase olarak ibret

le, biraz da hayretle seyredecektir. 

Atatürk 'ün korumak için ayrıca bir kanuna ihtiyaç yoktur ve o lamaz. 

Mil letimizi Batı medeniyet inin ön safındaki milletler hizasına ulaşt ırma

yı amaç bilen o kahramana karşı vazifemiz, yurdda gerçek hürriyet pren

siplerinin, adalet ve eşitlik kaidelerinin temelini kuvvet lendirmeğe çalış

maktır . Demokras i metod larmda onun yüzünden fedakârl ığa kalkarsak, 

en çok onun ruhunu incitmiş oluruz. 

Nadir NADİ 

A T A T Ü R K MÜ, ESERLERİ Mİ? (*) 

Atatürk 'ün heykellerine karşı girişilen çirkin tecavüz hareketler ini 

ön lemek için, hükümet bir kanun tasarısı hazırlamıştır. 

(*) Ulus Gazetesi: 22 Nisan 1951 
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Bu tasarı münasebet iy le basında ve Mecliste çeşitli fikirler öne sürül

mektedir . Bazıları ceza müeyyideler ine şiddetle ihtiyaç duymaktadır lar . 

Diğerleri, doğrudan doğruya Atatürk'ün şahsına ve eserine karşı cephe 

alarak, kanun tasarısının reddini istemektedirler. Bir kısım aydınlar ımız 

da, meseleyi satıhtan süzmekle işin içinden çıkalamıyacağını , derdin asıl 

sebepleri üzerine durulması gerektiğini söylemektedirler. 

Son aylarda Atatürk 'ün büst ve heykellerine karşı 12 tecavüz vakas ı 

haber verilmiştir. Hâdise dikkati çekecek mahiyettedir. Atatürk 1938'de 

ö lmüştür. O zamandan beri böyle bir tecavüz vakası görülmemişt i r . 

1945'e kadar ve 1945-1950 arası hiçbir fert Atatürk 'ün heykel ine ve adı

na karşı bir saygısızlıkta bulunmamışt ır . 

Atatürk hayatta iken, zaaf ve kuvvetleriyle bir insandı. Ö ldükten son

ra yalnız bir semboldür. O'nun, Türkiye'ye getirdiği, tatbik eylediği pren

siplere inananlar için bu sembol, memleket imiz in medeni millet olarak 

yükse l ip ilerleyişinin temelidir. Bizim neslimiz ve bizi takibeden nesiller 

bu prensipler in himayesinde yet işmiş ve bu prensiplere bağlanmışt ır . 

Siyasi ve sosyal kanaatler, vicdani akideler sübjektiftir. Ferde göre, 

z amana ve mekâna göre değer kazanır veya kaybederler. Bununla bera

ber öyle prensipler vardır ki insan oğlu bunlara, insan o lmak haysiyet ini 

muhafaza ettiği müddetçe , bağlı kalır. Tabiî hukuk prensipleri böyledir. 

Her yerde ve her devride bu prensipler insanlığa şeref vermişlerdir. Me

selâ adalet me fhumunu benimsemiyen bir fert veya cemiyet, medenî in

sanlık ai lesinde yer alamaz. 

İnkılâpların tamamını halkın ekseriyeti kavramış, ben imsemiş ve 

hazmetmiş midir? 

Bu suale müspet cevap verilebileceği gün sual olarak soru lmas ına ih

tiyaç duyulmıyacakt ır . Madem ki bugün bu suali sormak zorunda kalı

yoruz ve madem ki hattâ bir kanunla, Atatürk'ün heykel ler ine tecavüzü 

ayrıca cezaya çaptır ı lmaya kalkılıyor, dâva henüz hal ledi lmiş sayı lamaz. 

Demokras i ile, fikir ve vicdan hürriyeti ile, bu türlü kayıtların uzlaş-

mıyacağmı söyleyenler de haklıdırlar. Fakat onlara şu hususu hatırlat

mak lâzımdır : Devletin ve cemiyetin varlığını korumak için hürriyet lere 

sınır çizilebilir. Öyle olmasaydı, komünist propagandası yapmak, komü

nist partisi kurmak, halifecilik, saltanat taraftarlığı, dini siyasete âlet et

mek gibi fiiller, ceza tehdidi altına alınmazdı. 

Hemen şunu ilâve etmeliyiz. Bu türlü tehditler hayati bir zaruret ol

mad ıkça konulmamal ıd ır . 
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Bugün Atatürk'e ve o yoldan O n u n eserlerine düşmanl ık gösterenler

le, doğrudan doğruya bu eserleri feda ederek polit ika başarısı kazanmak 

isteyenler, hayatî bir tehlike teşkil etmekte midirler? 

Türkiye 'de gerek irtica, gerek Atatürk ve inkılâp düşmanl ığ ı , C.H.P. 

ile D.P. bu konuda samimiyet le işbirliği yaptıkları takdirde tehlike teşkil 

etmiyecektir . Zira bütün tarihimiz boyunca, gerilik kuvvetleri ikt idardan 

yüz bulduklar ı , açık veya el alt ından teşvik gördükler i zaman baş kaldır

mışlardır. Bunun için, söz ve fiil olarak, inkılâp düşmanlar ına göz kırp-

mamal ıd ır . Memleket i idare edenler -iktidar olsun, muhalefet o lsun- as

garî bir ideal iz im gösterdikleri takdirde, mesele kalmıyacaktır . Aydın 

zümre iç inden tek tük vicdan sömürücüler i çıksa bile, fazla tesir yapamı -

yacaklardır . 

Dâvayı bu noktadan ele a lmak lâzımdır. Yoksa Atatürk heykel ler ine 

el kaldıranları cezaya çarptırıp, inkılâbın kendisini ve meyveler ini tahri

be göz yumarsak , yalnız kendimizi aldatmış oluruz. 

İşte biz dâvayı böyle anlamaktayız. Çıkacak kanunun şimdiki şekliy

le, hukuk prensipleri bakımından tahliline bu sebebten lüzum görmüyo

ruz. Derdi esasından tedaviye çalışmayı teklif ediyoruz. 

Nihat E R İ M 

ATATÜRK TASARISI MÜNASEBETİLE (*) 

Son günlerde matbuatı ve âmme efkârını bir hayli i lgi lendiren mevzu

lardan biri, şüphesiz ki Atatürk 'ün aziz hatırasına karşı iş lenecek tahkir 

fiillerinin cezalandırı lmasını derpiş eden tasarının Adalet Komisyonu ta

raf ından kabul edilmesidir. Gerek matbuatta ve gerek Adalet Komisyo

nunda bu mevzuda cereyan eden münakaşalar bizim memleket imiz ba

k ımından yeni iseler de, yabancı doktrinlerde etraflı tart ışmalara sebebi

yet ve rmemiş değillerdir. 

Biz -bi lhassa son bir kaç ay zarfında Atatürk'e karşı işlenen muhtel i f 

tahkir fiilleri dolayısile- bu tasarının kanunlaşmasını arzu edenlerdeniz . 

Maahaza, meseleyi daha geniş bir zaviyeden mütalea etmeğe ve bi lcümle 

ölülerin hatırasına karşı işlenecek hakaret ve sövme cürümler inin ceza

landır ı lması bakımından esaslı bir sistem kurmağa lüzum o lduğunu da 

ötedenberi müdafaa etmiş bulunmaktayız (1). Bu husustaki fikrimizi ser-

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 1 Mayıs 1951-9608 

(1) Sahir Erman Hakaret ve Sövme 
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de tmeden önce, ölülerin hatırasına karşı işlenen hakaret ve sövme cü

rümler in in cezalandır ı lması mevzuunda, şimdiye kadar ileri sürü lmüş 

olan muhtel i f noktai nazarları gözden geçirmek faydalı olacaktır. 

Bir telâkkiye göre, ölülere karşı hakaret ve sövme suç teşkil e tmeme

lidir. Fi lhakika suç bir hakkın ihlâli demektir; bu itibarla her suç muay

yen bir şahsın bir hakkını ihlâl ve binnetice bu hakkın hâmil i olan bir 

k imsenin mevcudiyet ini tazammun eder. Halbuki mağdurun ö lmüş bu

lunması hal inde ortada bir hak sahibi yoktur; Ölüler suç faili o lamıya-

cakları gibi, suça hedef de olamazlar; binaberin ölülere karşı hakaret ve 

sövme suç teşkil etmez. 

Bu noktai nazara taraftar olanların ileri sürdükler i ikinci mü lâhaza 

ise, tarihî hakikatlerin meydana çıkarılması lüzumundan ibarettir. Bu fi

kirde olan müellif lere göre, müteveffanın şeref ve haysiyet inin korunma

sı hususunda ö lünün ailesinin veya ölüyü sevenlerin hakkı o lduğu inkâr 

edi lemezse de, çok daha büyük bir topluluğun, yani bütün cemiyet in ta

rihî hakikatlerin serbestçe ve her hangi bir korkudan azade olarak açık

lanmas ında menfaati olduğu da şüphesizdir. Kaldı ki, ö lüm bir çok kin 

ve husumet ler i dindirir; vefatlarından sonra haklar ında kötü şeyler söy

lenip yazı lan kimseler, ekseriya, umumî hayata kar ışmış olan şahıslardır 

: Bunlar ın aleyhinde söylenebileceği gibi, lehinde bulunanlar da olacak

tır. Leh ve aleyhteki iddiaları tartıp son ve kat'i hükmünü ancak tarih ve

recektir. Şayet biz aleyhteki fikirleri ceza tahdidi altına koyarsak, tarihin 

istiklâli ve tarihi öğretmekten umulan fayda nerede kalır? Yaş ıyanlar ın 

hususî hayatlarına hürmet edilmek fakat artık mevcud olmıyanlar ın bü

tün fiillerini müteakıb neslin adaletine terkedelim. 

Buna mukabi l , ölülerin hatırasına karşı vâki hakaret ve sövmenin 

suç sayı lmak icab ettiği de kuvvetle müdafaa o lunmaktadır . Bu telâkki

ye göre, ölülerin hatırasına karşı vaki hakaret ve sövmenin suç sayı lma

sı, tarihçinin istiklâlini hiç bir suretle selbedemez. Şüphesiz ki, tarihçi, 

tetkik edeceği şahsiyetlerin umumî ve hattâ hususî hayatlarını inceliye-

cektir. Cemiyet içinde bir mevki sahibi olan kimse, kendisini vatandaşla

rının ve gelecek neslin murakabes ine terketmiş olur. Bu itibarla, tarihçi 

hiç bir korkuya kapı lmadan tarihî hakikatleri serbestçe açıkl ıyacaktır. 

Bununla beraber, bütün bu hususlar hakikaten tarihî bir k ıymet ta

şıyan yazı ve sözler hakkında variddir. Binaenaleyh, geçmiş olan zama

na, tetkik edilen şahsiyetlerin tarihî bakımından haiz oldukları ehemmi

yete ve bi lhasa kasta bakmak iktiza eder. Fail, tarihî bir vak'ayı an la tmak 
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bahanesi le , ölü bir şahsın hâtırasına karşı şahsî kin ve husumet in i tes

kin e tmek onun şerefini lekelemek ve -tasarı dolayısile ilâve edel im- eser

lerini y ıkmak maksadını gütmüşse , artık ilmî bir hüviyet taşıyan bir "ta

r ih" karş ıs ında bulunmamaktay ız : Tarihî vakıları meydana ç ıkarma hür

riyeti, ölüleri istenildiği gibi tahkir etmek hürriyeti demek değildir; bir 

müell i f in dediği gibi, "'kindar bir ihtirasla hareket eden k imsenin, tarih

çiyi koruyan âdil imtiyazdan istifadeye hakkı yoktur". Zaten tarih hürri

yet inin tanınmasını isti lzam eden mülâhazalar, matbuat hürriyet inin ka

bu lüne âmil olan düşüncelerden farklı değildir. Nasıl ki matbuat hürri

yeti hakaret ve sövme fillerinin suç sayı lmasına engel o lamıyorsa, tarih 

hürriyeti de ö lmüş bir şahsın hâtırasını gelişi güzel lekelemek salâhiyeti

ni müverr ihe veremez ve böyle bir fi'lin vukuu hal inde tarih hürriyeti ile

ri sürülecek cezadan kurtulmayı mümkün kı lamaz. 

Maahaza, ölülerin hâtırasına karşı vâki tahkir fiillerinin cezalandırı l

masını kabul eden müellifler de bu ciheti değişik şekil lerde tavsif etmiş

lerdir. 

Fi lhakika, bazılarına göre, ö lünün hâtırasına karşı iş lenen hakaret ve 
sövme fiillerile, bizzat müteveffaya aid şeref hakkı ihlâl edilir. Sözü geçen 
suçlar bakımından, ö lünün hukukî şahsiyeti zeval bulmayıp devam et
mekte , daha doğrusu kanun işbu şahsiyetin imtidadını bir faraziye ola
rak kabul eylemektedir. Kanun maddî hayatla beraber zeval bu lmıyan 
itibar ve şerefi himaye etmektedir. Bu telâkki tarzı, şahsiyetin ö lümle za
il olacağı hakkındaki umumî hukuk prensipine aykırı o lmak bak ımından 
tenkid edilmiştir. 

Diğer bazı müelliflere göre ise, ölü bir şahsa müteveccih hakaret ve

ya sövme, hakikatte o şahsın yakınlarını rencide eder ve bu sebeble suç 

sayı lmak lâzım gelir : Asıl mağdur olanlar müteveffanın hayatta bu lunan 

halefleri veya ailesidir. Maahaza bu noktai nazar da tenkid edilmiştir. Fil

hak ika denmişt ir ki, bu suretle ölülerin hâtırası değil, yakınlar ın ve aile

nin şerefi korunmaktadır . Kaldı ki, ölenin hiç bir vârisi veya ailesi de bu-

lunmıyabi l ir . Bu vaziyette, sözü geçen esas kabul edilirse, fi'lin cezalan

dırı lması imkânsız olur : Böyle bir halde müteveffanın hâtırası istenildiği 

kadar lekelenebil ir ve fiil, mağdurun ademî mevcudiyet i sebebi le çünkü 

bu telâkkiye göre hakikî mağdur müteveffa olmayıp, dolayısile tahkir edi

len aile veya halef ve vârislerdir- suç teşkil etmez. 

Nihayet son ve şimdiye kadar pek az k imse tarafından müdafaa edi

len bir telâkkiye göre, bir şahıs ölmekle nasıl maddî bir mamelek bırakı

yorsa, öylece manevî bir mamelek de terkeder. Bu manev î mame leke te-
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cavüz, esasta ö lünün şerefini haleldar eder; ancak ölenlerin şerefini hi

maye etmek vazifesi cemiyete terettüb eder; bu itibarla mütevef fayı tah

kir eden kimse, ferdî bir hakkı değil, içtimaî bir hakkı ihlâl etmiş olur ve 

cemiyet adına, yani re'sen takibata tâbi tutulmak iktiza eder; ö lünün şe

refine tecavüz, ölülere hürmet etmeyi âmir bulunan umumî ve içt imaî 

duyguya tecavüz demektir ve bu sebeble cezalandır ı lmaktadır. Bu suret

le, arkasında kendisini seven bir aile veya hâtırasına hürmet eden halef

ler b ı rakmamış olan bir kimsenin şerefi de korunacak ve savcı cemiyet 

adına ve fail aleyhine doğrudan doğruya takibata girişecektir. 

İşte biz de, kitabımızda, bu son noktai nazara iştirak etmiş ve bu su

retle hem bizatihi müteveffanın şerefinin himaye edileceğini, hem de ha

rekete geçebilecek yakınların olup o lmamasına bakı lmaksız ın artık ken

dilerini müdafaa imkânına malik olmıyan ve her türlü çirkin tecavüzler

den masun kalmaları insanî, medenî ve içtimaî bir vazife olan b i lcümle 

ölülerin korunması bakımından, bu fikrin çok daha tercihe lâyık o lduğu

nu belirtmiştik. Dava hakkının savcıya veri lmesini ve bu gibi fiillerin şi

kâyete ihtiyaç olmaksızın re'sen takibini derpiş edecek bir s istemin ku-

rulmasi le , usulî bakımlardan zuhur edebilecek güçlükler in de halledile

bi leceğini ilâve eylemiştik. 

Bütün bu muhtel i f fikirleri nakletmekteki maksadımız , mese lenin çe

tinliği ve şümulü hakkında okuyucuları bir nebze aydınlatmaktı . Biz, bu 

itibarla, meselenin yalnız Atatürk bakımından değil, fakat b i lcümle ölü

ler bak ımından ele al ınmasını arzu ve temenni etmekteyiz. Maahaza Ata

türk 'ün aynı zamanda ve bi lhassa inkılâbların sembolü olması , onun 

hakk ında hususî bir kanun çıkarılmasını ve bu hususta istical o lunma

sını âmirdir. Bu kanun bir defa çıktıktan ve bu suretle Ceza Kanununda 

inkılâbları koruyan hükümler in bıraktıkları boş luklardan faydalanma 

imkânlar ı bu suretle selbedildikten sonra, umumî hükümlerde yapı lacak 

baz ı tâdillerle, bi lcümle ölülerin hâtırasına karşı iş lenecek hakaret ve 

sövme fiillerinin himayesi cihetine gidilmek lâzım gelir. İlâve edel im ki, 

Atatürk tasarısının kanunlaşması , tarih hürriyetini bal ta layamaz, zira 

tarih hürriyeti , herhalde, tarihî bir şahsiyetin heykellerini k ırmak, onu 

en zal im bir fir'avun gibi tasvir etmek, onun sadece bazı taraflarını mü

balâğa ve izam ederek anlatmak demek değildir : İ l imlerin anası o lan ta

rih, her ilim gibi objektif o lmak zaruretindedir. Bu objektif l ikten ayrıl ın

ca artık "tarih kalmaz ki, tarih hürriyeti mevzuubahsolsun" . . . 

Yazan : Doçent Dr. Sahir E R M A N 
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ATATÜRK 'E K Ü F R E T M E K HÜRRİYETİ Mİ? (*) 

Günlerden beri, Türk umumi efkârının üzerinde büyük bir hassasi

yetle durduğu Atatürk Kanunu Büyük Millet Mecl isine gelmiş ve dünden 

it ibaren müzakeres ine başlanmıştır . Her kanunun olduğu gibi bu kanu

nun da aleyhinde bulunanlar olacaktır; ve nitekim dün Büyük Millet 

Mecl is inde bazı milletvekilleri, Atatürk 'ün şahsına karşı duyduklar ı bağ

lılık ve hürmet hislerini bel irtmeği hiç de ihmal etmeden, böyle bir kanu

na lüzum olmadığını söylemişler ve sistemli bir şekilde kanunun aleyhin

de konuşmuşlardır . Herkesin içtihadına hürmet etmek vazi femizdir. Bil

hassa milletvekil lerinin Mecl is kürsüsünde fikirlerini açıkça beyan etme

leri kadar tabiî bir şey olamaz. Ve nihayet, bugünkü demokrat ik telâkki

lere göre, k imseye "Atatürk'ü muhakkak seveceksin" diye bir telkin yapı

lamaz. Fakat şurası muhakkakt ı r ki, bu kanunla istenen şey Atatürk 'e 

karşı bir sevgi değil, belki Atatürk 'ün şahsında inkı lâplarımıza karşı ya

pı lan tecavüzleri önlemek ve artık tarihe mal o lmuş bu büyük insanı her 

türlü taaruzdan korumaktır . 

Biz bu mevzuu, mücerret hukukun hududlar ına sokarak işi bu cep

heden müta lâa edenlerle de hemfikir değiliz. Şapka Kanununu, Yeni Harf 

Kanununu , inkılâbın çerçevesi içinde ele a lmazsak, hangi hukuk pren

sipleriyle telif edebiliriz? 

Bazıları kalkıp Atatürk de bir vatandaştır; Anayasa bütün vatandaş

lara eşit hak tanımıştır. Onun için nasıl hususi bir kanun çıkarırız, diye 

bir fikir ileri sürüyorlar.. Atatürk her vatandaş gibi bir va tandaşa her 

toplantıda, ve hatta dün Büyük Millet Mecl is inde o lduğu gibi, neden 

O'nun hâtırasını taziz için üç dakika ayakta duruyoruz? Atatürk herkes

le eşitse O'na bütçeden milyonlarca ve milyonlarca tahsisat ayırarak, bir 

Anı t Kabir yapıyoruz? Neden 19 Mayısta Atatürk Samsun 'a ayak basmış

tı diye o günü milli bir bayram olarak kutluyoruz. Nasıl o luyor da, Ata

türk 'ün Ankara 'ya geldiği gün Dikmen sırtlarında törenler yapıyoruz, ve 

Ankara milletvekilleri ile beraber muazzam bir kafile hal inde onun oto-

2mobi le konan bir büstü arkasından tazimle ve huşula yürüyoruz? De

mek Atatürk 'ün manevi, varlığını bugün bir kanun maddes in in içindeki 

"kişi" tabiri içine sokmağa imkân yoktur; o bütün millî inkı lâplarımızın 

sembolüdür . 

Atatürk evlâtları o lmakla iktifa eden bir nesil, bugün hangi mant ık la 

O'na el ve dil uzat ı lmasına göz yumar, ve bir büste bir heykele yapı lan te

ri Zafer Gazetesi: 5 Mayıs 1951-732 
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cavüzü alelade bir hâdise telakki eder? Kimse şüphe etmesin ki, Atatürk 

heykel inin çenesini kıran el o heykelde bizi bugünkü medeni seviyeye 

eriştiren inkılâplarımızı bir anda nakavt etmek isteyen bir z ihniyet in tem

silcisidir. 

Hukuk adamları eğer, Atatürk'e karşı gizli bir kin bes lemeden; ve bu 

kini hukuk mefhumlarının kuru ifadeleri alt ında kamufle e tmeden, mü-

ceeret ilim namına fikir yürütüyorlarsa; kendilerine haber vere l im ki, 

böyle bir mütalâa, çok mahdut miktarda bulunan Atatürk düşmanlar ı 

nın ekmeğ ine tereyağı sürmekten ve memleketi geriye götürmek isteyen

leri bundan sonraki hareketlerinde teşvik etmekten başka bir işe yara

maz. 

Sırf hükümet bu kanunu getirdi diye ona muhalefet e tmek için kanu

nun aleyhinde bulunanlara gelince, ki, böylelerinin her yerde bu lunma

sı gayet tabiidir, onların tuttukları yolun da çok hatalı o lduğunu söyle

meden geçemiyeceğiz. Hükümet in icraatı beğeni lmiyorsa, ona karşı bü

tün milletin sevgisini bir mihrak halinde üzerinde toplayan Atatürk 'ün 

yüksek şahsiyetini, bir vasıta olarak kul lanmaktan hazer etsinler; çünkü 

bu takdirde, hükümet hedef alınırken, inkılâpların yara lanması ve can 

ev inden vurulması maalesef imkân dahilindedir. Bir hükümet kalır, bir 

hükümet gider. Fakat inkılâplar yaşayacak, ve Türk milleti geriye asla 

dönmiyecekt ir . Atatürk Kanununu bir hükümet meselesi hal ine sokmak 

isteyenler varsa, bu nevi polit ikalardan vazgeçmelerini onların vatanper

verl ikler inden beklemek sağduyunun bir icabıdır. 

Anayasa, Anayasa diyorlar. 69 uncu maddedeki "kişi" tâbiri üzer inde 

durup, kişiye imtiyaz tanınmıyacağını iddia ediyorlar da Anayasa 'n ın 

Türk devlet ine tanıdığı " inkılâpçıl ık" vasfını nasıl bir anda unutuver iyor-

lar? 

Halbuki Atatürk Kanunu, ölen Atatürk için bir imtiyaz değil, yaşayan 

Atatürk inkılâpları için bir hayat hakkı istemektedir.. . 

Ve nihayet şu da muhakkakt ır ki, bu memlekette huzur ve sükûnu 

korumakla mükel le f olan bir hükümet, bunun için gereken kanunî mü

eyyideleri de elinde bulundurmak mecburiyet indedir ondan bu hakkı ne-

zedemeyiz . Ve böylece huzur ve sükûnu bozmak istiyenlere fırsat vereme

yiz? İnkılâpçıl ık vasfını daima bir şeref madalyası gibi üzer inde taşıyan 

Büyük Millet Meclisinin bu mevzuda yüksek takdirini kul lanacağı mu

hakkaktır . 

Mümtaz Faik FENİK 
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A T A T Ü R K DÜŞMANLARI (*) 

İnkılâplarımız tehlikede midir ki, hükümet, bir Atatürk 'ü tecavüzler

den koruma kanuniyle karşımıza çıkıyor? Demokrat Parti iktidarı inkı

lâplara karşı yapı lan her hareketi önlemeğe muktedir değil midir ki, şim

di kalkıp bunun için kanuni müeyyide arıyor? 

Hayır, bu şekilde bir düşüncenin bugünkü telakkilerle zerre kadar 

alakası yoktur. Bilâkis Demokrat Parti halkın serbest oyla gösterdiği bü

yük it imat sayesinde iş başına geldiği için y ine ondan aldığı kuvvet le her 

müşkü lü önleyebilecek bir durumdadır . Bundan kimsenin zerre kadar 

şüphesi o lmasın. 

A m a 14 Mayıs inkı lâbından beri memlekette gel işen demokrat ik hava 

sayesinde bir çok kimseler fikirlerini, düşünceler ini ve hatta senelerden 

beri içlerinde sakladıkları kinlerini açıkça izhar etmek fırsatını buldukla

rı için Atatürk 'ün şahsiyetine uluorta hücum etmekten maalese f kendi

lerini a lamamaktadır lar . Bu arada bir çok tahriklerin yapıldığı da mu

hakkaktır . 

Elbette ki, memleketi geniş ölçüde garpl ı laşt ırma hareket ine sevk 

eden Atatürk 'ün hâlâ Ortaçağ zihniyetini muhafaza edenler aras ında 

düşmanlar ı vardır. Kimisi Medreseye taraftardır; kimisi eski harflerin 

müdafi idir; bazıları hâlâ dört kadın almak hülyası peşindedirler. Kar ınca 

duacıları, sıtmayı pamuk ipliği ile tedaviye yeltenenler, fesçiler, müridler 

ve ne idüğü belli o lmayan bazı tarikatçılar, Atatürk 'ün sağl ığ ında kabili-

yetsiz l ikler inden, idraksizl iklerinden ve nihayet inkılâpları hazmedeme-

miş o lmalar ından dolayı uzaklaştırı lanlarla, şimdi tamamiyle işbirliği ya

par vaziyette ortaya çıkmışlardır; zannederler ki artık meydan kendileri

nindir. İstediklerini yapmakta , istediklerini söylemekte serbesttirler. 

A m a milletin Atatürk'e olan derin bağlılığını da bi lmektedirler. Onun için 

hislerini bir takım kuru hukuk mefhumları alt ında saklarlar. Demokra

siden faydalanmağa kalkarak akıl larına geldiği gibi tahrikler içinde ken

dilerini hür telâkki ederler... Şark'ta vaktiyle isyan edenler, huzursuz luk 

çıkaranlar tehcir mi edilmişti? Bu zevat onlarla beraberdir. Garpte mo

dern demokras i telâkkileri, bütün ferdleri eşit hakka mı sahip kıl ıyor? O 

halde, Atatürk 'e lâalettayin bir vatandaş gibi hak tanıyacak kadar garp 

demokrasi ler ini tutmuşlardır. Tarikat kurup hû çekenlerle birl iktedirler. 

Çünkü v icdan hürriyeti vardır; eski harflere dönmeği istiyenlerle bera

berdirler, çünkü herkes dilediğini yapmakta serbesttir; ister sarık sari

gi Zafer Gazetesi: 6 Mayıs 1951-733 
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nız, ister başı açık geziniz; ister şapka giyiniz, kim size ne der? Çünkü 
onlar geniş hürriyetler sisteminde, lâiklik prensibinin müdafi idirler.. . 

Öyle ise kır Atatürk heykelinin çenesini!.. Çünkü eski bir te lakkiye 
göre gölgesi düşen tasvir haramdır! Ama madem ki gölgesi düşen tasvir 
haramdır ; o halde medeniyeti , ileri hareketleri ve garpl ı laşma dâvasını 
gölgelendiren bu demokrasi kuklalarının tasvirlerini y ıkmak biz im de va
zifemiz olmalıdır! 

Bi lmiyoruz bu zevat eskiden nerede idi? Neden meydana çıkıp da 
"sell-i seyf ' etmemişlerdir? 

İnkılâpların sadık bir Demokrat Parti memleket mukadderat ın ı el ine 
alacak, yurt içinde demokrat ik bir reform yapacak, ve bunlar da, mevcut 
hürriyetler nizamını ganimet bilip Atatürk'ten şahsi int ikamlarını alacak
lardır! Hayır, Demokrat Parti asla ve kat'a bu fırsat düşkünler ine eski 
kinlerini tatmin etmek için imkân vermek üzere kurulmamışt ı r . Progra
mı malûmdur ; yolu malûmdur; fikirleri ortadadır. O halde Atatürk 'e küf
rederek, Atatürk'e saldırarak veyahut küfredenlere veya saldıranlara gü
ya millet zararına hürriyet temin edeceklerini zannedip bir şöhret yap
mak istiyenler çok aldanmışlardır. 

Bu millet Atatürk'e küfrettirmez. Bu bir kanun müeyy ides inden çok 
evvel bir v icdan ve bir insaf müeyyidesidir. 

Bütün bir millet O'nun arkasından ağlamıştır; ve o gözyaşının tuzu 
hâlâ içimizdedir. 

Mümtaz Faik FENİK 

A T A T Ü R K KANUNU DOLAYISİYLE (*) 

Kamutay ın Cuma günkü oturumunda Atatürk Kanunu üzer inde ya
pılan tart ışmalardan çoğunluğun kanunun aleyhinde bu lunduğu açıkça 
anlaşı lmıştır. 

Bu durumda bulunan Milletvekillerinin bir kısmı fiilen A ta 'nm aley
hinde, öbür kısmı da yalnızca kanunun yersizliği veya yetersizl iği düşün
cesinde idiler. 

C u m a günü Kamutayda olan bitenleri iki bak ımdan ele a lmak gere
kir. Birincisi Atatürk' le ilgili söz ve duygulara, ikincisi de Demokrat Par
tinin içindeki duruma aittir. 

Bunları ayrı ayrı gözden geçireceğiz, 

(*) Kudret Gazetesi: 6 Mayıs 1951-1190 
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Daha önce de yazdık, böyle bir kanuna ihtiyaç olması utanı lacak bir 

yöndür . 

Bu gün Atatürk bize muhtaç değildir, biz onun göstermiş o lduğu ışı

ğa muhtacız . 

Yurt içinde herhangi bir teşekkül, bir bütün olarak Türkiye, daha ge
niş bir topluluk olarak da İslâm, hatta Doğu Âlemi ne ölçüde Atatürk yo
lunda yürürse o kadar ilerleyip yükselir; onun yo lundan ne kadar ayrı-
l ırsa o nisbette zarar görür. 

Bunu tarihi olaylar göstermiştir. Son yüzyı l larda hem Osmanl ı Devle
ti, hem de İslâm Doğu dünyası durmadan çökmedi mi? Arada zaferler ka-
zanı lsa da çöküntü devam etmedi mi? Osmanl ı 'da yapı lan inkı lâpların 
hangisi uçuruma doğru gidişi durdurabi ldi? 

Atatürk İnkılâplarından sonra iş değişmedi mi? O inkılâplar bütün İs
lâm Â lemi üzerinde tesirde bulunmadı lar mı? Bu sayede İslâm Â leminde 
de yüksel iş ve kurtuluş başlamadı mı? 

Bütün İslâm dünyasında 1920 ile 1951 arasında husule gelen fark 
büyüktür . Bunda Atatürk inkılâplarının tesiri inkâr edi lemez. 

Sebebi, Atatürk 'ün eski anlayış ve göreneklere bağlı kalarak şu veya 
bu i lerlemeyi bir marifetmiş gibi yapmayı yeter bu lmamış , mese la fıkıh 
hükümler i yer ine Avrupa 'dan al ınmış bir ceza kanununu koymayı bir 
h immet eseri saymamış olmasıdır. 

O, geçmişin tevekkül zihniyetini ve türlü bağlarını b ırakarak medeni 
dünya nasıl ve ne suretle serbestçe ilerliyor, kanun yapıyor, iş görüyor
sa Türkiye de öyle hareket edecektir demiş ve onu millete kabul ett irmiş
tir. 

O, din ve dünya işlerini birbirine karıştıran, dini bir siyasal alet yap
mak suretiyle onun kutsallığını azaltan, dini binbir dünya münakaşas ı 
nın içine sokan eski zihniyet yerine onu ruhlar için ulu bir ışık hal inde 
tutan ve dünya işlerini zamanın icaplarına göre çözen medeni dünyan ın 
zihniyet ini geçirmiştir. 

Bu sayede biz Türkler ve bize uydukları ö lçüde bütün Müs lümanlar 
meden i milletler gibi serbest i lerlemek imkânı bulduk. 

Bundan otuz yıl önce bizleri hakir gören, ancak esarete lâyık sayan, 
her gün yeni bir parçamızı esaret altına sokan batı dünyası da görüşünü 
ve muameles in i ve hiç o lmazsa pek geniş ölçüde değişt irmek zorunda 
kaldı. 

Hiç şüphe edilmesin, Atatürk' ten önceki anlayış ve görüşe geri dönü-

lürse aynı zamanda o devirdeki ezik duruma da dönü lmüş olur. 
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Zaferlerin Türk kanı ve kahramanlığı ile kazanıldığı söylenil iyor, bun
dan hiç şüphe yoktur. Ancak Sarıkamış faciasında ve Dumlupınar hari
kas ında akan kanlar aynı kahramanlığ ı taşıyan mehmetç ik ler indi . So
nuçlar ın tamamiyle başka olması Enver Paşa ile Atatürk arasındaki fark
tan doğmuştur . Bu karşı laştırma daha pek çok şeyler için yapılabil ir . 

Atatürk 'e karşı vaki olan saldırılar onun şahsına değil eser ine yapı l

dığı, eserin yıkı lması da bizleri eski feci duruma sokacağı için bu iş mil

lî bir önem taşır. 

Her aklı erenin anlayıp bildiği bu gerçekleri tekrar lamak lüzumunda 

kaldığ ımızdan dolayı özür dileriz. 

Kamutayın Cuma günkü birleşiminin asıl önemi Atatürk kanununun 

çıkıp ç ıkmamasında değildi. Türk ve İslâm dünyasının otuz yıl önceki du

rumlar ına geri dönmeğe razı olacaklarına hiç inanmadığımız için tasarı

nın uğrayacağı akibeti pek önemli saymıyoruz. O, kabul edilse de, edi lme

se de bizler muasır medeniyet yolunda yürüyeceğiz ve yeniden eski yanl ış 

anlayışların teşkil ettikleri zincirlerle bağlanmayı kabul etmiyeceğiz. 

Buna göre Kamutayın Cuma günkü o turumunda olan bitenlerin asıl 

önemi Demokrat Parti içinde hükümete , hattâ bizzat Başbakana aç ıkça 

kafa tutanların ve onlara dahi gürültü edenlerin peyda o lmuş ve çoğal

mış bulunmasıdır . 

Bölükbaşı gibi hoşa gi tmeyen muhaliflerin lüzum görülünce seslerini 

gürültü ile boğdurtanlar, bu usulün günün birinde kendiler ine de tatbik 

edileceğini her halde düşünmemişlerdi . 

Bu münasebet le diyeceğiz ki, millet ne ölçüde milletvekil lerini ve bun
lar da hükümet i sıkı bir denet leme, hatta baskı alt ında tutarsa demok
rasi usulü o kadar iyi işler. 

Bir heyeti denetleyebi lmek için de her şeyden önce ondan korkma

mak gerekir. 

C u m a günü Demokrat Partinin meclis grupunda hükümete ve kuru

culara karşı beslenen korkunun ortadan kalktığı ve hiç o lmazsa çok azal

dığı görülmüştür. 

Bu bir kazançtır. Bunun gerçek bir Kamutay egemenl iğ i mi, yoksa 

anarşi b iç iminde mi gelişeceği hükümet in anlayış ve kabil iyetine, aynı 

z amanda Demokrat meclis grubunun seviyesine bakar. Ancak her şey, 

eski uyuşuk evet efendimcil ikten daha iyidir inancındayız ve o du rumun 

artık kesin olarak ortadan kalktığını ummak isteriz. 

Hikmet B A Y U R 
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VİCDANLARA HÜRRİYET (*) 

Ankara, 5 (Hava postasıyle) - Dün Büyük Millet Mecl is inde hükümet 

çe teklif edilen bir kanun lâyihası hakkında değil, bütün insanlık tarihi

nin en esaslı bir fikir davası ve asırlarca Avrupada mezhep ve nüfuz kav

gaları ve müthiş sarsıntılar yaratan bir mücadele mevzuu etraf ında çok 

müh im konuşmalar cereyan etti. 

Bu hava içinde bütün bir gün geçiren ve münakaşalar ı a lâka ile ta

kip eden bir vatandaşın, sekizinci Büyük Millet Meclisi hakk ında derin 

bir saygı duymamas ına ihtimal yoktur. Bugünkü Meclisimiz, parti fark

ları bir tarafa, prensip meseleler inde hassas, kanaat ler inde samimi , fikir

lerinde müstaki l bir şahsiyete ve birinci Büyük Millet Meclisini hatır latan 

yüksek vasıf lara sahip görünmektedir . 

Demokrat Partinin programında lâiklik prensibi ve terakki ve inkı lâp 

hasreti en güzel ve en açık ifadesini bulmuştur. Böyle bir programın et

rafında kurulu bulunan bir partinin hatipleri, şahsî kanaatler i ne olursa 

olsun, dün programa aykırı bir söz sarfetmediler ve Türk tarihindeki in

kılâp ve terakki mücadelesinin en cesur lideri sıfatıyle Atatürk hakkında 

hürmet ve hayranlık ifadesinde birleştiler. Bu bak ımdan dünkü müzake

reler, terakki ve gerilik taraftarlığı şeklinde memleket i ikiye bö lmek ve 

huzursuz luk yaratmak meylini gösteren istidatlara karşı çok kuvvetl i bir 

milli tezahür diye kabul edilebilir. 

Seri hal inde kürsüye gelen ilk hatipler, güya söz birliği etmiş gibi, ka

nunun aleyhinde konuştular. Kendi hükümetler i tarafından, kuvvetl i 

muc ip sebepler gösteri lmek suretiyle, hazır lanan bir kanuna karşı böyle 

ısrarlı ve müşterek bir muhalefet; bu Kanunun müzakeres inde söz sıra

sı a lmak üzere günlerce evvel adlarını yazdıranların hükümete karşı bir 

hareket tertip etmek fikrini takip ettiklerini hatıra getirebil irdi. Nitekim 

Başbakan da böyle bir intıbaa düştü ve bunu ifadeden çekinmedi . 

Fakat sonradan lehte konuşan kuvvetli hatipler, Meclisin kürsüsün

den seslerini yükseltt ikleri gibi, kanunun aleyhinde bulunanlardan ço

ğunun da hissî veya hukukî bakımdan samimi kanaatlerle hareket ettik

leri, Türkiye 'de Atatürk'ün hizmetlerine karşı minnet ve saygının ve inkı

lâba bağlıl ığın kanun kuvvetiyle korunması yo lunda bir zaruret in ifade

sinden dolayı üzüldükleri veya muayyen hukukî prensiplerden ne mak

satla olursa olsun, fedakârlığa razı bulunmadıklar ı göze çarpıyordu. 

(*) Vatan Gazetesi: 6 Mayıs 1951-3582 

1622 



BASINDAKİ YANKILARI 

Şu kadar var ki çoğunun inkılâp taraftarlığı bak ımından samimiyet
leri hertürlü şüphe ve tereddüdün üstünde bulunan aleyhteki hatipler 
daha ziyade nazarî vadide kaldılar ve bu kanunun ne gibi bir derde deva 
diye düşünüldüğünü gözden kaçırdılar. 

Bugün memleket imizde Atatürk aleyhine başgösteren hareket; b irkaç 
meczup, sarhoş veya kötü niyetli tarafından büstlerine ve resimler ine te
cavüzler yapı lmasından ibaret değildir. (Büyük Doğu) , (Sebi lürreşat) , (Or-
kun) ve ( İslâmiyet) adlı haftalık mecmualar, sistemli bir şekilde bu saygı
yı hücum hedefi yapmışlar ve Atatürk'e karşı olan saygıyı y ıkmak sure
tiyle en az yüz elli yıllık bir tarihi olan Türk inkılâp ve terakki rej imini 
kundak lamak maksadını takip ettiklerini yazılariyle bel irtmişlerdir. Bu 
mecmualardan ikisinde, cumhuriyet aleyhtarlığı ve hanedan taraftarlığı 
da vakit vakit ifade bulmuştur. 

Israrlı şekilde devam eden neşriyat, tesirsiz kalmamışt ır . Dini taassu
bu bir nüfuz ve istismar vasıtası diye kul lanmak it iyadında olan k imse
ler, bu havadan istifade etmişler. Tertipli bir şekilde çal ışmışlar ve fikir 
ve v icdan hürriyetini boğacak bir yıldırıcı hava yara tmağa uğraşmışlar
dır. Bizde anket usulü bulunsaydı ve Büyük Millet Meclisi, memleket in 
rej imine ve nizamına karşı yapı lmak istenen suikasdm dahil ve haricî 
kaynaklar ını tetkikten geçirmek üzere bir heyet teşkil etseydi, hüküme
tin büyük bir basiretle hareket ettiğinin ve bu kanunun çok yer inde ol
duğunun çok kuvvetli delillerine tesadüf ederdi. 

Hükümetçe hazır lanan kanunun, asıl hedefi memleket in huzuru, 
ahengi , birliği ve Türkiye 'de terakki davasının emniyet ve istikrarıdır. Her 
an gelip çatacak tehlikeler karşısında milli birliğe o kadar ihtiyacımız var
dır ki milletin bu dakikada terakki ve gerilik taraftarı diye iki düşman 
cepheye ayrı lmasına razı olamayız, olmamalıyız. Yapacak işimiz o kadar 
çoktur ki enerjilerimizi bugüne kadar terakki yo lunda elde edilen netice
leri müdafaa için israf edemeyiz. Terakki sahasında aştığımız mesafeler, 
muasır dünyanın seviyesine ve Türk milletine lâyık bir mevkie varmak 
için aşmamız lâzım gelenlere nisbetle hiç kalır. Geriliğe karşı kuvvetl i bir 
baraj kurmak suretiyle yo lumuza zinde bir ruhla devam etmek ihtiyacın
dayız. Atatürk kanunu işte bu barajdır. 

Bunun hiç haz ır lanmaması ve aynı maksada, ikna yoliyle ve kötülere 

karşı sıkı zabıta ve adliye takibatı usulleriyle varı lması münakaşa kabul 

eder bir fikirdi. Fakat kanun bir defa Meclise geldikten sonra reddedi lme

si, rejim düşmanlar ına ümit ve cesaret verir. Hükümet i zedeler. Demok

rat Partiyi inkılâpçı prensipler etrafında kurulmuş bir siyasî teşekkül ha

l inden çıkarır ve umumî kongrede inkılâp taraftarlığı ve aleyhatarl ığı di-
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ye iki cephe kurulmasına ve partinin ve bütün memleket in ana davaları

nın ihmale uğramasına yol açar. 

Şunu ilâve etmek lâzımdır ki kanun lâyihasında tenkid ve v icdan 

hürriyetini baskı altına alacak bir mahiyet yoktur. Tamamiy le aksine ola

rak, v icdan hürriyetini boğmak ve dini ve halkın saffetini ist ismar etmek 

emelini besleyenlere ve dini taassup maskesi alt ında zihinleri bulandır

mak ve nifak yaratmak isteyen ecnebi ajanlarına karşı bir baraj kurul

ması; hürmete lâyık dinî alâkalara inkişaf imkânı açar ve müsbe t mecra

lar yaratır. 

Dünkü müzakerelerde Adnan Menderes, aleyhteki sözlerin müret tep 

o lduğu hakkındaki ifadesi müstesna, ne kadar kuvvetli ve bugünkü si

yasî hayatımız için ne kadar lüzumlu bir lider o lduğunu bir defa daha be

lirtmiştir. Menderes, vehimler inden ve bazı it iyatlarından kurtulup pren

sip yol larının yolcusu ve verimli çal ışma usullerinin taraftarı olarak ha

reket e tmeğe başlarsa, parti içindeki zorlukları da, umumî hayattaki en

gelleri de ne kadar kolay yenebi leceğine kendi de hayret edecektir. 

Ahmet Emin Y A L M A N 

ATATÜRK TENKİD EDİLMELİ MİDİR? (*) 

Atatürk 'ün büst ve heykellerine karşı son zamanlarda tecavüzler ya

pı lması karşısında, Hükümet in hazırladığı kanun tasarısı Büyük Millet 

Mecl is i 'nde müzakere edilmektedir. 

Geçen cuma günü, Başbakan, getirdiği tasarıyı müdafaa ederken bu

nun sırf, Atatürk'e karşı hakaret ve tezyifi önlemek hedefini güt tüğünü 

söylemiştir. Atatürk'ü tenkid hürriyetini daraltmadığını bi ldirmiştir. Ata

türk'ün, demokrat ik inkılâbı tahakkuk ettiremeyişini, yar ıda bırakışını 

serbestçe tenkidedilebilecek bir konu misali olarak göstermiştir. 

Atatürk 'ü demokrat ik gelişmeleri tamamlamadığ ı için tenkidedip et

memekte herkes serbesttir. Fakat Başbakan ın bu konuda Atatürk 'ü ten

kide kalkması , kanaatimizce insafsızlık olur, Vakıa Başbakan bu defa 

her zaman yapt ığ ından farklı olarak, 27 yılı toptan kötü lememiş , Ata

türk'ün hizmetlerini övmüştür. Ama Atatürk'ü herhangi bir noktada ten-

k idetmeden evvel onun hangi şartlar alt ında işe başladığını düşünmek 

lâzımdır. 

(*) Ulus Gazetesi: 7 Mayıs 1951-10727 
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Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı zaman, ku
ru lmuş bir demokrasiy i teslim almağa gelmemiştir . Y ıkı lmış, tesl im ol
m u ş bir imparator luğun ana cevherini teşkil eyliyen Türk Mli letinin boy
nuna geçir i lmek istenen esaret zincirini kırmak için, mücade leye ge lmiş
tir. Samsun 'a ayak bastığı tarihten 11 ay sonra Ankara 'da 23 Nisan 
1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini açmıştır. 

Birinci Büyük Millet Meclisi, milletvekillerinin seçi lmesi usulü bakı
mından, tam bir mükemmel iyet numunesi değildir. Fakat milletvekil leri
nin tam bir serbestlik ve vatan aşkı içinde çal ışması bak ımından, emsal
siz bir heyettir. Ne 1876, ne de 1908 Millet Meclisleri bu ikinci hususta, 
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi ile mukayese edi lemezler. 1876 Mec
lisi, üzerinde durulmıyacak kadar kısa sürmüştür. 1908 Millet Meclisi, 
31 Mart 1909 ayaklanmasına kadar nisbi bir serbestlik içinde çal ışmış
tır. Fakat bu tarihten sonrası, İttihat ve Terakki 'nin açık veya kapalı bas
kısı, zaman zaman da sıkıyönetim ve harp kayıtları alt ında geçmişt ir . 

Demek ki Türkiye 'nin hiçbir zaman tatmadığı Mecl is serbestliği, Mus
tafa Kemal ' in Başkanlığını yaptığı Birinci Büyük Millet Meclisi ile gerçek
leşmiştir. 

Çeşitli felâket ve yıkıntı lardan kurtulmuş olan memleket in mazis in
de, serbest münakaşa hayatı yoktu. Sadece kısa sürmüş tecrübeler var
dı. Çok partili rejim de milletin siyasi hayat ında kök salmış değildi. Bu
na rağmen Atatürk, çok partili bir Meclisle iş görmeyi tecrübe etmiştir. 

Bu tecrübe, ilk seferinde suikast ve büyük ve kanlı bir irtica ayaklan
ması içinde erimiş gitmiştir. 

Aradan dört yıl geçmişti ki, 1930da Serbest Fırka ile tecrübe tekrar
lanmak istenmiştir. Fakat bu ikinci seferde de, bizzat muhalefet partisi
nin başındaki ler i dahi şaşırtan bir inkılâp düşmanl ığ ı dalgası yükse lmiş 
tir. Atatürk ve muhalefet partisi, İnkâpları muhafaza etmeyi, çok partil i 
hayat tecrübesini ileri götürmeğe tercih etmişlerdir. 

Atatürk 1938'de öldüğü âna kadar böyle bir tecrübeyi tekrar etme
miştir. Atatürk'ü üçüncü bir tecrübeye girişmediği için tenkidetmeyi , biz 
insafa sığar bulmamaktayız . Böyle bir tenkidin ne kadar haksız ve yersiz 
o lduğunu şu müşahede kesin olarak ispat etmektedir : 

Cumhur iyet devrinde, çok partili hayata geçmeden evvelki devirde da
hi devletin öğretmen müesseselerinde, üniversitelerinde yeni yet işen ne
sillere, demokratik bir siyasî terbiye verilmiştir. Tek parti ve şef sistemi bir 
nihaî gaye olarak gösterilmemiştir. İlkokulda Yurt Bilgisi okuyan çocuğa 
da, üniversite A m m e Hukuku ve Anayasa Hukuku üzerinde çalışan gen
ce de, yalnız ve yalnız demokratik sistemlerin faziletleri telkin edilmiştir. 
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Birinci Cihan Harbinden sonra kurulmuş olan tek parti s istemlerinin 

hepsi, yeni nesilleri demokrasi düşmanlığ ı ile bes lemeğe çalıştıkları hal

de, Türkiye 'de bunun tam aksinin yapı lmış o lmasındaki mâna, Başba-

kan' ın gözünden kaçmış olacak ki, Atatürk'ü demokrat ik İnkılâbı ta

mamlamadığ ı için tenkidetmeğe kalkmaktadır. Halbuki Atatürk, yabanc ı 

müşahit ler tarafından dahi, diğer tek parti şeflerinden ayrı müta laa edil

miş, onun "öğretici, aydınlatıcı, demokrasiye doğru ilerletici, hazır layıcı" 

bir tek parti rejiminin şefi o lduğu teslim edilmiştir. 

Atatürk 'ün bu millete her sahada yaptığı hizmetler o kadar büyüktür 

ki, O 'nun tenkit için beyhude vakit kaybedecek yerde; O'nun ve ondan 

sonraki ler in yaptıklarına, bir şeyler katmağa çal ışmak daha faydalıdır. 

Eğer muhakkak tenkit lazımsa, Atatürk devrine kadar g i tmeğe ne hacet, 

şu son on onbir ayın icraatını ele almak yeter de artar bile! 

Nihat E R İ M 

ATATÜRK KANUNU KABUL EDİLMELİDİR (*) 

Millete malolmuş bir şahsın galiz küfürlere muhatap olması â m m e 
vicdanını rencide eder : A m m e vicdanının mümessi l i olan B. M. Mec 
lisi efkârı umumiyenin kanaat ve vicdanına uygun bir tarzda hareket 
etmekle vazifelidir. Bu hal demokraside temsil prensibine uygundur . 
Meclis âmmenin temsilcisi sıfatiyle bu vazifesini ifa etmelidir. 

(Atatürk'ü Koruma) ismi altında bir kanunun neşredi leceğini öğren

diğim zaman, itiraf edeyim ki, bir an için irkildim : Atatürk gibi Türk va

tanının başta gelen kurtarıcısını ve devletimizin kurucusunu kanun hi

mayes ine sokmak acı değil mi, diye. Ve bu bak ımdan kanuna ıs ınama

dım. 

Fakat, hâdisatın cereyan tarzı ve kanuna muhal i f olanların ileri sür

dükleri sebepler ile hükümet in esbabı mucibeye müteall ik izahını şöyle 

bir mukayese ettikten sonra, ürkekliğim ve manevi üzüntüm tamamen 

kayboldu. Cüce kılıklı ve softa kafalı insanların Atatürk 'ün aziz ve muh

terem şahsına yaptıkları tecavüzler O'nun yüksek hatırasına el uzatacak 

mertebeye vardıktan sonra bilâkis lâyihanın kanunlaşmasın ın geri kal

ması vaziyet inin Atatürk'ün ruhunu muazzep edeceği kanaat ine vardım. 

Bu kanaat ile kanunun kabulü lüzumunu gerektiren sebepleri şöylece 

arz e tmek isterim : 

(*) Zafer Gazetesi: 7 Mayıs 1951-734 
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1. Atatürk için meclise kadar gelen kanunun geri çevri lmesi, Ata
türk'e sövüp saymak ve büstlerine tecavüzde bulunmak fiillerini bundan 
sonra arttıracaktır. Atatürk düşmanlar ı millî iradenin temsilcisi olan B. 
M. Mecl is inin dahi Atatürk'e kıymet ve ehemmiyet atfetmediğini ileri sü
rerek O'nun şahsında inkılâplara karşı koyacaklardır. Bu takdirde ise, 
hem Atatürk ismi büst kırıkları arasında ayağa düşecek ve hemde Türk 
mil letinin en büyük manevi kuvvet kaynağı kurumak tehl ikesine maruz 
kalacaktır. 

2. Atatürk 'ün diktatör ve kötü bir insan olduğu şekl inde ileri sürülen 
asılsız itiraz sebebi, y ine kanun teklifinin reddi hal inde, doğru sayı lmış 
olacak ve bunun neticesinde koskoca bir inkılâplar devrine arka çevril
mek icap edecektir. İşte o zaman, rejim düşmanlar ı için serbestçe at oy
natacak bir saha açı lmış olacaktır. Böyle bir sahanın açı lması ise, reji
min kendini müdafaa ve inkişaf kuvvetlerinin zayıf laması demekt ir . 

3. Atatürk 'ü koruma kanunun çıkması, memlekette bir irtica hareke
tinin baş göstermesi ihtimalini de önleyecek mahiyettedir. Zira : mürte
ciler ve geniş manasiyle rejim düşmanları , inkılâplara doğrudan doğruya 
değil de dolayısiyle karşı gelmek şeklinde hareket tarzı takip ediyorlar. 
Atatürk 'e sövmek, küfretmek, hakikaten inkılâplara sövmek, küfretmek
tir. O 'nun büstüne hücum etmek ve parça lamak hakikat ha lde , 
inkılâplar manzumesin i parçalamak gayretidir. Türk vatanının senbolü 
nasıl bayrak ise, Atatürk'te öylece Türk inkılâplarının temsilcisidir. Bu 
vadide, Mecl is Adalet Komisyonunda gerek Başvekil ve gerekse Dahil iye 
Vekil i tarafından yapı lan izahları dikkatle okudum ve tamamen tatmin
kâr bu ldum. Hükümet , samimi bir surette ve inkılâbın koruyuculuğu va
zifesini müdr ik bir tarzda hareket etmiştir. Ceza kanunumuz inkı lâplara 
karşı gelecek hareketleri ceza müeyyidesi altına koyuyor da, bu inkılâp
ların temsilcisi Atatürk'ün şahsına matuf çirkin hareketleri niçin cezai 
müeyy ide altında bulundurmasın? 

4. Kanunlar bir ihtiyacın mahsulü ve ihtiyaç tahtında umumî men-

fatlerin korunması gayesinin bir neticesidir. Atatürk'e vaki tecavüzler, bu 

tecavüzler in önlenmesi ihtiyacını yaratmıştır. Saniyen gerek rejim itiba

rını sağ lamak ve gerekse memlekette bir huzursuzluk yara tmaya mani 

o lmak şekl inde tezahür eden umumî menfaatlerin korunmas ı vaziyeti or

tada mevcuttur. Şöyleki : Bu gün Türk milletinin büyük bir ekseriyeti 

Atatürk 'e gönülden bağlıdır. İdare ettiği kütlelerin bu derece derin sem

patisine ve bağlı l ığına mazhar olan devlet adamı enderdir. İşte bu kuvve

ti göremiyecek şekilde gözü kararmış meczupları ortaya çıktığı zaman, 

kanunun ademi mevcudiyet i halinde efkârı umumiye bizzat mukabe lede 
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bu lunmak isteyecek. (Kırşehir hâdisesinde olduğu gibi) ve netice itibariy
le de memlekette bir huzursuzluk havası esecektir. Bilhassa, perde arka
sı faaliyette bulunan komünist tahrikçileri gayelerine ulaşmak için anar
şi zemini yaratmak maksadını taşıdıklarından, böyle fırsatları sık sık ya
ratmaktan geri kalmayacaklardır . 

Evet dünyanın hiçbir tarafında şahıs için vaz o lunmuş bir kanun ha
len yoktur. Bunu bil iyorum. Fakat, dünyada öldükten sonra zaman akı
şı içinde gittikçe büyüyen Atatürk'ten gayri bir fani ismini de doğrusu 
hat ı r lamıyorum. Millete mal o lmuş bir şahsın galiz küfürlere muhatap ol
ması a m m e vicdanını rencide eder. A m m e vicdanının temsilcisi olan B. 
M. Meclisi, efkârı umumiyenin kanaat ve v icdanına uygun bir tarzda ha
reket etmekle vazifelidir. Buhal demokrasideki temsil prensibine tama
men uygundur. B. M. Meclisi ammenin temsilcisi sıfatı ile bu vazifesini 
ifa etmelidir. 

5. Atatürk 'ü koruma kanunu Anayasaya aykırı değildir. Şöyle ki; ay
kırılık sebebi olarak gösterilen 69. maddede yaşayan şahıslar hakkında
dır. Maddede geçen (kişi) tabiri de bunun böyle o lduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır . Saniyen; Anayasaya aykırılık maksadı bak ımından da mev
cut bulunmamaktad ı r . Zira Atatürk'ü koruma kanunu bir şahsa mücer
ret imtiyaz tanımak maksadi le değil, memlekete mal o lmuş bir insanın 
manevî şahsında temsil edilen inkılâplerin haysiyetini korumak gayesi le 
tedvin edi lmektedir. Eğer, Atatürk sağ olsaydı ve O'nun re is icumhurluğu 
zaman ında böyle bir kanun isdarı yo luna gidilseydi; o zaman anayasaya 
aykırıl ık iddiası varit o lurdu. Zira; ceza kanunumuz re is icumhurun şah
sına karşı yapılacak hakaret ve tecavüzleri ağır maddeler hal inde ceza
landırmıştır. Böyle bir vaziyette ceza kanununda kâfi müeyyideler var
ken, hususî yola gitmek hukuk prensiplerile kabili telif o lmazdı . 

6. Tarihçinin fikir ve söz hürriyeti de haleldar edilmiş değildir. Esasen 

kanun projesinin metnine ve esbabı mucibe layihasına göre Atatürk 'ün 

şahsı hakkında ilmi maksat lar la yapılacak bir tahlil ve tenkit hürriyeti 

cezai müeyyideler in tamamen haricinde kalmaktadır . 

Atatürk 'ü koruma kanunu, Atatürk'ün nevi şahsına münhas ı r duru

m u n a ve beliren ihtiyaçlara göre hazır lanmış bir kanundur. Daha böyle 

bir kanunun neşredileceği ortaya çıkar çıkmaz tecavüzler durmuştur . Bu 

hususta İçişleri Bakanı tarafından B. M. Mecl isinde geçenlerde veri len 

izahat çok şayanı dikkattir. Ayrıca dikkat edilecek bir nokta da, irtica yo

lunda baş gösteren talep kıpırdanışlar ınm Atatürk 'ün büst ve resimleri

ne vaki tecavüzlerle muvazi gitmiş olmasıdır. Onun için B. M. Mecl is inin 

muhte rem azaları da ima vicdanın sesine göre hareket e tmiş ve hak ve 
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memleket yo lunda bitarafane kalem kul lanmış bir insan olarak sizlere 

hitap ed iyorum : 

Müzakeres ine giriştiğiniz kanun memleket in yüksek menfaatler i le sı

kı sıkıya alâkadardır. Bu kanun aleyhinde verilecek her rey bütün ma-

nasile irticaa prim vermek şeklinde bir netice hasıl edecektir. 

Burhan A P A Y D I N 
Avukat 

O, B İZDEN İMTİYAZ DEĞİL, RAHMET BEKL İYOR (*) 

Bütün dünyanın hürmetle adını andığı Atatürk'e saygısızlık ve hatta 
hakaret edi lmesine müsaade mi edeceğiz? 

Türkiye Cumhuriyet in in Kurucusu Büyük Atanın ö lüsünü hayırla 
yâdetmek istemiyenlere karşı çıkarılacak bir kanun bütün müs lümanla-
rın kalbinde de şükranla karşılanacaktır. 

Atatürk 'e yapı lan tecavüzleri önlemek için Büyük Millet Mecl is ine 
sevkedi len kanun tasarısına itiraz edenler, en çok Anayasanın 69 uncu 
maddes in i ileri sürmektedirler. Çünkü kamu haklarının şümulü içine gi
ren bu maddede her türlü zümre, sınıf, aile ve ferd imtiyazlarının lağve-
dildiği ve yasak olduğu yazılıdır. 

Diyorlar ki, mademki Atatürk'de Anayasanın eski tâbirine göre "fert" 
yeni tâbirine göre "kişi" dir; o halde ona da bir imtiyaz tanınmaz. O da 
her Türk gibi bir Türk'tür; onun için hususi bir kanun çıkarı lmaz. Fakat 
bu arada imtiyazın manası üzerinde durmak gerektir. Bizim bi ldiğ imize 
göre, hususi mânada imtiyaz, bir insanın diğerlerinden farklı o larak mu
amele görmesi , imtiyazlı durumu dolayısıyle menfaat temin etmesidir . 

K imsenin meçhulü değildir ki, Anayasanın bu maddes i tedvin edilir
ken, ortada hakikaten imtiyazlı insanlar, imtiyazlı sınıflar, zümreler var
dı. Beyler, ağalar, aşiret reisleri mevcuttu, bunlar hükümet içinde hükü
met icra ediyorlardı. İşte kanun vâzıı artık bu gibi k imselere imtiyaz ta
n ımamak için bu maddeyi koymuştur. Sınıf imtiyazının kaldır ı lmasına 
gel ince, bu tamamiyle komünist rejiminde olduğu gibi bir zümren in baş
ka bir zümre üzerine tahakkümünü önlemek kasdına dayanmaktad ı r . 
Elbette ki vatandaşlar kanun nazarında eşittirler; k imse k imsenin emrin
de değildir; beylik, ağalık mülgadır. Çünkü böylece herkes huzur ve sü
kuna kavuşacak, hiç bir vatandaş, imtiyazlı mevkide bulunarak, başka
larını sömüremiyecekt ir . 

(*) Zafer Gazetesi: 7 Mayıs 1951-734 
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A m m a Atatürk'e karşı yapı lan tecavüzleri önlemek maksadiy le Büyük 

Millet Mecl is ine getirilen kanunun mânası ve mahiyet i bu mudur? Ata

türk bu kanunla bir imtiyaz mı elde etmektedir? Bu imtiyazla ona husu

si bir menfaat mi temin edil iyor? Hayır, Atatürk 'ün bu gün bizden istedi

ği tek şey bir fatiha ve bir rahmett ir ki, bu, her ö lünün mezar taşındaki 

yazı larla dahi, her faninin istediği haktır. Biz bu rahmetle ona hangi im

tiyazı vereceğiz? Ona diğer ölülerden farklı mı muamele yapacağız? . . 

Bu kanun çıkacak olursa, "ölüleri hayırla yâdediniz" diyen dinimiz in 
bu hükmü de yerine gelecektir. Onu şerle yâdetmek isteyenler önlenecek, 
onun aziz hâtırasına taarruz etmeğe kalkanlar cezalarını bulacaklardır . 

Evet biz, Atatürk'e imtiyaz değil, her ö lünün haiz o lduğu bir hakkı is

tiyoruz. Ve bunu isterken de âmme vicdanının huzur ve sükuna kavuşa

cağını düşünüyoruz . 

İmtiyaz! İmtiyaz! diyorlar... Yukar ıda da söyledik, kanun vâzının Ana

yasada kasdettiği imtiyaz doğrudan doğruya bir menfaat imtiyazıdır. 

Sanki umumî hayat ımızda işlerin doğru ve düzenli gitmesi için başka im

tiyaz yok mudur? Siyaset adamlarının diplomatik imtiyazlarını ne yapa

caksınız? Her vatandaş kanun nazarında eşitse ve hiç bir imtiyaz yoksa, 

neden gümrüklerde diplomatların eşyaları muayeneye tâbi deği ldir? Ni

çin bir takım kimseler nakil vasıtalarında ücretsiz seyahat ediyorlar? 

Çünkü bazı işlerin kolaylıkla yürümesi için buna lüzum hissedilmiştir. 

Mil letvekil inin bir imtiyazı vardır; valinin vardır; ve hattâ gazeteci lerin 

dahi şuraya buraya kolaylıkla girmeleri için imtiyazı vardır. Biz bunlara 

itiraz etmiyoruz. Çünkü hepsinin yerinde o lduğuna kani bu lunuyoruz . 

Demokras in in en ileri memleket ler inden biri olan İngiltere'de kralın 
İngiliz tebaasının emlâkine ve emval ine bile el koymak imtiyazı o lduğunu 
unutuyor muyuz? Nitekim geçen İkinci Dünya Harbinde İngiltere'nin 
Manş kıyıları Kralın emrine verilmiştir. Çünkü harbin zaruretleri bunu 
icabettirmiştir. 

Ölülere gelince, niçin bütün dünyada bir Pastör günü kut lanmakta

dır? Neden Fatih'in heykelini yapıyoruz? Beşiktaş'taki Barbaros heykel i 

nedir? Niçin bir anıt-kabir inşa ediyoruz? Neden Atatürk 'ün ö ldüğü gün 

gazetelerimiz simsiyah çıkıyor, ve bayraklar yarıya kadar çekil iyor?.. . İn

giltere'de kral ailesine mensup bir dük öldüğü zaman Türkiye 'deki İngi

liz diplomatlar ı bile aylarca siyahlar bağlamışlar ve eğlence yerler ine git

memişlerdir . 

Atatürk için çıkarılan bir kanun asla bir imtiyaz değildir. Biz bu ka

nunla, Atatürk 'ü hedef olarak onun inkılâplarına kastedenlere karşı bir 
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müeyy ide istiyoruz. Çünkü ona yapılan her tecavüz â m m e vicdanını ya
ralamaktadır . Bugün Hakkın rahmetine kavuşan Atatürk 'ün manev î var
lığını korumak, memleket in huzur ve sükûnunu korumak demekt ir . 

Tekrar edelim : Türkiye Cumhuriyet inin kurucusunu hayır la yâdet-

mek istemiyenlere karşı çıkarılacak bir kanun, bütün müs lümanlar ın 

kalbinde de şükranla karşılanacaktır. Atatürk 'ün istediği imtiyaz değil 

sadece bir rahmet ve bir fatihadır. 

Mümtaz Faik FENİK 

A T A T Ü R K VE DEMOKRAS İ (*) 

Atatürk 'ü korumak için bir kanun tasarısı hazır lanmış ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Tasarının yalnız Mecliste değil, ay

nı z amanda yurdumuzda da ne büyük bir gerginlik uyandırdığını bi l iyo

ruz. Tasarıyı Meclisten geç ir tmemek için binbir dereden su getiril iyor. Fa

kat bu arada çok ciddi bir nokta unutuluyor : Tasarı kanun laşmazsa 

devr im ideallerine yürekten bağlı olanlar derin bir acı duyacaklar ve bu

nu, büyük bir ihtimalle, hort lamaya yeltenen Ortaçağ zihniyet inin genç 

demokras imize karşı kazanılmış bir zafer gibi düşünülecekt ir . Müspet iş

lere gir işeceksek dizginimizi duygunun eline vermemel iy iz . Halbuki yürü

tülen tenkidlerde hırsın ve kinin en taşkın renkleri vardır. Söy lenen söz

leri halk dil imize çevirecek olursak Atatürk'e, j andarma süngüler i önün

de yürüyen bilekleri kelepçeli kadar değer veri lmek istenmediğini anlarız. 

Çünkü; bu kelepçeye vurulmuş suçlu, hüküm giyinceye değin, kanunla

r ımıza göre, sanık sayılmaktadır. Kanunlarımızın insan kanı dökenlere 

tanıdığı bu koruma hakkının niçin milli bir kahramandan esirgiyoruz? 

Devr im ideallerine karşı bu kadar azgın bir ayaklanış mı vardır? Kör ta

assup bayrağını gererek, yurdumuza, Müslümanl ık ve Hıristiyanlık fitne

sini tutuşturmak isteyenler, İslâm geleneğinde ölülerin hayırla anı lması 

(Üzkuruu mavtaaküm b'ilhayr) gerektiğini neden unutuyor lar? Kubbele

riyle, minareleriyle, her şeyi ile bir yurd kurtaran bir kahraman hayırla 

anı lmaz da, keramet gösterdiği söylenen bir üfürükçü mü yalnız hayır la 

anıl ır? Din bakımından, hukuk bakımından, tarih bak ımından, Atatürk 'e 

karşı yönelt i len tenkitlerde hiç bir zaman suçsuz sayamayacağ ımız sal

dırgan ve hak tanımayan bir zihniyetin ölçüsüz taşkınlıkları vardır. 

Biz, Atatürk düşmanlığ ının, millet ruhundan geldiği iddiasını şiddet

le reddederiz . Çoluğu ile çocuğu ile bir zamanlar, Atatürk 'e tapan bir mil-

(*) Yeni İstanbul Gazetesi : 8 Mayıs 1951-525 
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let kendi adına ve kimbilir kimin hesabına böyle çirkin iddialara girişen

leri Türk saymamakta çok haklıdır. Zaman olur, yabanc ı dergi lerde ga

zetelerde Türklüğü kötüleyen, yeren yazılar çıkar. Bu yazılar, Atatürk 'e 

yönelt i len iddialara, i thamlara göre zemzemle y ıkanmış sayılabilirler. Öy

le o lduğu halde, onları okuduğumuz zaman, içimizden vuru lmuş olur ve 

isyanlar duyarız. Böyle duygulu bir milletin, Atatürk'e sataşıldığı zaman, 

ne derin isyanlarla kabardığını tahmin etmek güç değildir. Yer yer Atatürk 

heykelleri kırılırken gösterilen ruh uyanıklığı, kahraman bağlı l ığı unutul-

muşsa hatır lanmalıdır. Heykel lerden sonra doğrudan doğruya Ata

türk 'ün şahsiyetine geçmek, politika oyunlarının en tehlikel i lerindendir. 

Türk Milleti, Atatürk 'ünü yıkarak Kutaybayı kendisine milli kahraman 

yapamaz . Bizim kahramanlar ımız, yalnız bu ülkenin mukadderat ıy la 

yuğru lmuş insanlar arasından çıkar. Millet aşırı her fikrin, milli varlığı

mız için ne büyük bir tehlike o lduğunu kavramışızdır artık. Atatürk düş

manlığ ı , daha doğrusu, kalk ınma ve kültür düşmanlığ ı , milletlerini unu

tarak millet-aşırı düşünenler in alevlendirdiği ve tutuşturduğu desteksiz 

bir düşmanl ıkt ı r . Bunu bile bile yapanlar da olabilir. Ucuz bir şöhret ka

zanmak için yaparlar da... Bizim için netice bakımından her ikisi de bir

dir. 

Atatürk tasarısı görüşülürken, biz Büyük Millet Mecl is inde daha ob

jekt i f ve daha ölçülü tenkid şekillerinin yerleşmesini , milli birl iğimiz için 

lüzumlu saymaktayız. Anayasamız ın hükümler ine göre Millet Meclisi, 

her şeyin üstünde bir kuruldur. Çok ağır tenkidlerin yalnız birkaç kişi ta

raf ından yapı lmış olması bile vatandaş gönüller inde türlü türlü yankı lar 

uyandırabi l ir . Mahkemeler imiz , şahsiyatın, tam manasıy la dışındadır. 

Bu mahkemelere ölçüler hazırlayan, kanun yapan bir Mecl isin şahsiyata 

düşmes i ihtimali halk güveninin azalıp artmasında ehemmiyet l i bir rol 

oynamaz mı sanıyoruz? Her demokrasi bu gerçekliğe büyük bir pay ayır

mak zorundadır . Doğrudur : Milletvekilleri egemen oldukları için, istedik

lerini söyleyebilirler. Fakat söylenen sözleri halkın beğenip beğenmemes i 

ve seçim zamanı gelince iç politikayı iradesine göre ayar laması da o ka

dar doğru değil midir? Bundan başka, başlı baş ına çok doğru olan bir 

şey daha vardır. O da Atatürk 'ün, devrimle birlikte çöktüğü gün, demok

rasinin de, her türlü ka lk ınma ümitlerinin de çökeceğidir. Benliği bu 

müth iş sorumluluk karşıs ında ürpermeyen bir Türk vatandaşı düşüne

bilir miyiz? 

M. NERMİ 
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H E R TARAFA HOŞ G Ö R Ü N M E K SEVDASI (*) 

Başbakan, A ta türkçü lere "inkılâp softaları" damgasın ı vurduktan ve 

inkı lâpçı lar ımıza düşman olanların alkışlarını topladıktan sonra bir de 

inkılâpçıları kazanmak ve hiç o lmazsa tamamen elden kaç ı rmamak ve 

bizzat takviye ettiği bir cereyanın kendi aleyhinde doğurabi lecek akıbeti 

de ön lemek için Atatürk Kanununu Kamutaya get irmiş ve onun uğrun

da uğraşıp durmuştur . 

Bu gibi her tarafa hoş görünmek gayretlerinden yurdumuzun ne ka

zandığı pek belli değilse de B. A. Menderes' in böylelikle bugün için olsun 

bir takım destekler edindiği şüphesizdir. Bu yolda devam ederse i lerde 

pek çok şey hattâ siyasal bakımdan her şeyi kaybedeceği de aynı derece

de muhakkakt ı r . Bazı kimseler bu gibi yol lardan giderek sonuna kadar 

başarı elde edebileceklerini sanırlar ve bunun aksini gösteren örnekler

den hiç ibret almazlar. 

Başbakanın, süreksiz ve görünüşten ibaret kazancına mukabi l yur

dumuzun manevi huzurundan çok şeyler kaybettiği şüphesizdir . 

Demokras i yo lunda yürümek, millete vaad edi lmiş o lduğu gibi Ana

yasaya aykırı kanunları değiştirmek, ihtikâr ve vurgunu önl iyerek hem 

yurdun ekonomik kalkınmasını sağlamak, hem de hayatı ucuz latmak, 

dış güvenimiz i temin etmek gibi işler unutulup gitti. 

Otuz yıl önceki duruma dönülecek mi, dönülmiyecek mi? Kadınlar ı 

çarşafa sokup dörder dörder nikâh etmek yeniden caiz o lacak mı, o lmı-

yacak mı? gibi şeyler günün meselesi oldu. 

Böylel ikle hiç bir bak ımdan müsbet iş görememiş ve öbür arkadaşla-

riyle birl ikte millete yaptığı vaadleri tutamamış olan bir başbakan, tarih 

ve medeniyet dünyası önünde bizi gülünç kı lmaktan başka hiç bir şeye 

yaramıyacak bir takım tartışmaların alevlenmesine yard ım etmiştir. 

Bu suretle o gerçekten iş görememek yüzünden kaybettiği taraftarla

r ından daha çoğunu, koca bir imparatorluğu y ıkmış olan zihniyet in has

retlileri arasından kazanacağını ummuştur . 

Amel î olarak da bugün için bir çoklarının dikkatini başaramadığ ı iş

lerden uzaklaştır ıp bu devirde manası ka lmamış yönlere çevirebi lmiştir . 

Onun bu davranış ına imrenmiş olacak ki Dışişleri Bakanı da Muğ la 

söylevinde inkılâplar aleyhinde bulunmaktan kendini a lamamışt ır . 

(*) Kudret Gazetesi: 8 Mayıs 1951-1192 
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B. F. Köprülü bir çoklarından daha da ileri gitmiştir. Atatürk inkılâp

larını hiçe indirmeği kendisi için az görmüş ve bunlara i lâveten meşruti

yet inkı lâbına da dokunmayı gerekli bulmuştur. 

Biz bundan şunu anlıyoruz : kendisi dışişleri bakanından bir başarı 

elde e tmekten ümidini kesmiştir ve bu sayede artık toplayamıyacağı tas

vip ve alkışları geçmişin hasretl i lerinden toplamaya kalkışmıştır. 

Art ık yol açılmış bulunuyor. Her başarısız bakan tarih sahifesini ka

rıştırıp kendis inden az önce inkılâp aleyhtarlığı yapmış olan arkadaşın

dan bir devre daha eski bir inkılâba çatmaya ve geri kafal ı lardan alkış 

top lamaya baksın!. . 

Böylel ikle Mithat Paşa, kanunu esasi, tanzimat, İkinci Mahmud 'un ve 

Üçüncü Sel im'in yenilikleri, Üçüncü Mustafa ile Birinci Mahmud 'un Tot 

ve Bonneval vasıtasiyle orduda yapmak istedikleri değişiklikler, daha da 

derinlere gidilerek Şeyhül is lâm Ebüssuud Efendinin Kanunnames i ele 

a l ınmak ve bastır ı lmak için başarısız birer bakan beklemektedir ler . 

İktidardakilerin bu duruma düşmüş olmaları yurt bak ımından çok 

acıdır. 

Dışişleri Bakanının esas iddiasına gelel im; o diyor ki : 

"... 1908'den itibaren inkılâp denilen şey bir avuç serbest meslek er

babının, bir avuç memurun yaptığı inkılâp özentis inden ibaretti. Fakat 

biz im hareket imiz tamamile bunlardan farklıdır. Çünkü memleket in yüz

de doksanını teşkil eden köylü vatandaşlar bu hareketin sahibi o ldu." 

Bu doğru olsaydı köylü başka türlü muamele görürdü; halbuki iyilik 

ist ikametinde hiç bir değişiklik yoktur, fakat fenalık ist ikametinde vardır. 

Meselâ 1914-18 genel savaşı boyunca gel işmiş olan vagon sa tma 

usulü, 7 Eylül 1946 kararları sırasında ve az sonraki hububat ihracı sa

yes inde yapı lan vurgunlar, 1950-5l 'deki pamuk ihracatı ve keza pamuk

lu fiyatları artt ır ı lmadan önce bazı toptancılara yapı lmış olan satışlar 

esas bak ımından müşterek bir vasıf taşır. 

O da şudur : müstahsi lden ve hele küçük köylüden ucuza a l ınmış bir 

mal üzer inden mutavassıt ın ve iktidar gözdelerinin fahiş kazanç sağla

maları , bu yüzden de hayatın pahal ı laşması ve halkın pahalı l ık alt ında 

ezi lmesi. 

Eğer Dışişleri bakanının iddiası doğru olsaydı, onun dediği gibi "köy

lü vatandaşlar" her hangi bir "hareketin sahibi" olsalardı bu saydıkları

mız yapı lamazdı . 
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Meşrut iyet inkılâbı bütün milletin isteğine dayanan ordu ve onunla 
işbirliği yapan İttihat ve Terakkinin çalışması ile husule geldi. O inkı lâp
ta da sahip halk ve bu arada köylü ile bunların çocuklar ından mürekkep 
ordu idi. Ancak inkılâp olduktan sonra işbaşına geçenler her şeyden ön
ce kendilerini düşündüler . Bu günkü şikâyetimiz de ikt idardaki ler in ay
nı şeyi yapmalar ından ibarettir. 

B. F. Köprülü bu gibi konuları bırakıp bizlere Atlantik misak ından ve 
dış güvenimizden haber verseydi daha iyi yapardı . 

Hikmet B A Y U R 

ATAMIZIN ADINI HAYIRLA ANAL IM (*) 

Büyük Türk Milletinin büyük kahramanı Atatürk'e biz Türkler için 

yalnız Türk 'ün atası demek acaba doğru mu? Biz onu o zamanın, Büyük 

Millet Mecl is indeki Milletvekillerinin yüzde yüz oyu ile Türk Mil letinin 

atası seçtik ve O'na Atatürk dedik. 

Tarihte heybetli bir varlık olarak yaşamış ve ö lümsüz yaşay ış ına de
vam eden Türk Milleti Atatürk'e asırlar geçtikten sonra Ata diyebilir. Fa
kat, bizde ihtiyar, orta, genç nesiller ve hattâ çocuklarımız bugün onun 
canlı ve taze eserleri ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bi lhassa yaşlı ve or
ta nesi l lerimizin eski karanlık günler ile bugünkü bahtiyar ve sağ lam va
ziyetimizi mukayese etmek imkânları vardır. Onların hepsi bi lmelidir ve 
bilirler ki, tarihin en büyük bir kahramanı, Türk Milletinin en büyük bir 
kurucusu ve yapıcısı olan bu büyük adama bugün yapı lacak herhangi 
bir hürmetsiz l ik bizim ne eski manadaki terbiye ve kadirbi l ir l iğimize, ne 
de bugünün medeni olgunluk seviyemize yakışır. Çünkü, Atamız olarak 
kabul ettiğimiz bir adama saygısızlık Türk seciyesinde ve Türk kanında 
yoktur. 

Bize öyle geliyor, ki aradan geçecek olan seneler bize büyük Atamız 
tarafından yapı lan şeylerin azamet ve kudretini boyuna artan bir vuzuh
la daha iyi anlatacaktır. Biz bunun için her şeyden evvel kü l türümüzün 
yükse lmes i yo lunda girişilen faaliyetin mutlaka gevşememesin i ist iyoruz. 
Çünkü insanlığın, kadirbilirliğin en iyi ve en yürekten gelen delili büyük 
esere karşı sarsı lmaz bir bağlılıkla verilebilir. 

Biz bir zamanlar tarihin en büyük adamlar arasına a lmak istediği 

Hitler ile tesadüfen görüşmek fırsatını elde etmiştik. Beş Türk gazetecisi 

(*) Yeni İstanbul Gazetesi: 10 Mayıs 1951-527 
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A lmanya 'ya gelerek Hitler ile mülakat yapmışlardı . Biz de onların arası

na karışmıştık. Hitler'in baştan sona kadar söylediği şey; Türk Milletinin, 

Atatürk gibi bir şahsiyetle gerçekten iftihar etmesinin lâzım geldiğidir. 

Musol ini 'nin yakınlar ından birini tanıyorduk. O da bize Musol ini 'nin fır

sat düştükçe Atatürk'ü bütün insanların üstünde gördüğünü söylemesi 

o lduğunu anlatmıştı . Bir zamanlar tarih yapan ve sırf d iktatör lükten al

dıkları kuvvetle milletlerini uçuruma sürükleyen bu adamlar la muka

yese edil ince Atatürk tarihin, insanlığın ve Türk Milletinin hayranl ıkla, 

şükranla, minnet le karşılayacağı bir insandır. Çünkü harp meydanlar ın

da yet işmiş bu büyük adam bütün milleti arkas ından sürüklemek kud

retine malik olduğu halde, bizi hertürlü sergüzeşlerden uzak tutmasını 

ve hurafeler batakl ığ ından silkip çıkarmasını ve bu suretle bize geniş bir 

kültür yo lu açmasını bilmiştir. Eğer harcanan emekler bek lenen netice

leri ve rmemişse sebeblerini eski cemiyetin tasfiye sindeki güçlüklerde 

aramak icap eder. Fakat bu; başlanan işin yarıda bırakı lması için hiç bir 

zaman bir vesile sayı lmamalıdır. Biz onu, bu fani dünyadan ayrılsa bile, 

y ine yaşıyor gibi düşünüyor ve bütün milleti ve bi lhassa gençliği onun fi

kirlerini gerçekleşt irmek vazifesi ile mükel lef bulunuyoruz. 

A tamıza hürmet göstermek, Atamızın yo lunda yürümek ve Türk Mil

letini her gün bir adım daha medeni dünyaya yaklaşt ı rmak hepimiz in 

borcudur. Kendimizi düşünmüyorsak kendimizden sonra gelecek nesil

leri de düşünmek ve onların dünya üstünde tutunabi lmeler inin ancak 

buna mütevakkı f o lduğunu anlamak zorundayız. Bu yo lda g i tmeyene ve 

buna inanmayana ve bu güzel eseri baltalamak isteyene kanun ile imkân 

ve rmemek demokrasimiz in en kuvvetli bir başarısı sayılmalıdır. 

Habib Edib T Ö R E H A N 

BİR MÜCADELENİN MÂNASI VE NETİCELERİ (*) 

Atatürk Kanunu etrafında yapı lan büyük mücadelenin ilk safhası bit

ti ve tasarı, anayasaya bir aykırılığı olup olmadığının ince lenmesi için 

Anayasa Komisyonuna gönderildi. Bu karar bir çoklarımız için lüzumsuz 

görünse bile Demokrat Büyük Millet Meclisinin şerefinedir, çünkü Ana

yasa prensipler ine uymayan hiç bir kanunun kanun olamıyacağını ve ar

tık Türkiye 'de bu kabil mevzuata imkân bulunmadığ ını göstermektedir . 

Eğer geçmişte bunun onda biri derecesinde bir titizlik göster i lmiş olsay-

(*) Yeni Asır Gazetesi: 10 Mayıs 1951-14504 
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dı, ant i -demokrat ik denilen Millet hak ve hürriyetini çiğneyici kanunlar
la memleket imiz in serbest inkişafı yıl larca kösteklenmiş o lamazdı . 

İkinci müşahede : Tasarıyı getirmiş olan hükümet muhalefet le değil , 
kendi partisinin muterizleriyle başından sonuna kadar münakaşa duru
m u n d a bulundu. Bu mevzuda "parti disiplini" haklar ından bir çoğunu 
feda etmiş o lmakla beraber Demokrat Parti hâdiseleri umumi efkarın ışı
ğı a l t ında müzakere etmekten çekinmiyecek kadar kuvvetl i ve kudretl i , 
fikir ve kanaatlerine hâkim, mukabi l fikir ve kanaat lara da hürmetkar ve 
tahammül lü o lduğunu ispat eyledi. 14 Mayıs 'tan beri ne kadar çok iler
lemişiz. 

Üçüncü müşahade : Memlekette Atatürk düşmanl ığ ı var, inkı lâp düş
manlığ ı var vehmile bizi hala birbirimize katmağa uğraşanlar Atatürk 
sevgisinin ve inkılaba bağlılığın enginliğini gördüler. Eğer evhamlar ından 
şifayap o lmuşlarsa ne mutlu! 

Dördüncü müşahede : Halk Partisinin samimiyetsizl iği . . . Kanuna as
l ında taraftardılar ve Anayasaya aykırı o lmadığ ından şüphe etmiyorlardı . 
Fakat bu hükümet in müdafaa ettiği bir görüş kendi görüşler ine uygun 
bile olsa aleyhinde bulunmakla prensiplere değil, sadece hükümete , sa
dece Demokrat Partiye muhal i f olduklarını bir daha belirttiler. Anayasa 
Komisyonuna havale kararını Halk Partisinin bu "yekvücüt" müzahere -
tiyle kazanmış olan Demokrat arkadaşlarımız için, nede olsa, düşünüle 
cek bir nokta.. . 

Beşinci müşahede : Kanuna karşı yapı lan bütün itirazlar birer birer 
y ıkı lmış ve şu tek Anayasa mevzuu tasarı aleyhtarlarının tereddütler ini 
bir araya toplamıştır. Samimi olan bu tereddütler başta arz ettiğimiz gi
bi şeref verir. Kimse Anayasaya aykırı bir kanun isteyemez. Demek olu
yor ki, bu nokta kat'i olarak halledilince, Kanunun zarureti ve hukukiye-
ti, Mecl iste arzettiğim veçhile müttef ikan kabul edi lmiş olacaktır. 

Bu noktanın halli, kanaat ımca hiç güç olmıyacaktır . Anayasan ın 69 

ncu maddes i -yani tasarının uymadığı iddia edilen madde- şudur : 

"Türkler kanun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak öde-

vindedirler. Her türlü gurup, sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları ( imtiyazları ) 

kaldırı lmıştır, yasaktır . " 

Türkler in kamu hakları bö lümüne giren bu madde bö lümün ad ından 

da anlaşı lacağı veçhiyle yaşayan insanların haklarını ve onları koruyucu 

hükümler i ihtiva etmektedir. Esasen ne hukuk, ne de Anayasa ölülerle 

meşgul o lmaz. Ölüler için "kanuna uymak ödevindedir ler" gibi bir hük

m ü n abesliği aşikardır. Onlara ne hak ve nimet dağıtılabilir, ne de ceza 
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verilebilir. Çünkü bu âlemde değildirler, yalnız bu mülahaza Atatürk 'e 

yani onun hatırasına tecavüzde bulunanların şahsi dâva hakları d ış ında 

â m m e takibatına uğramalarını hedef tutan bir kanunun bir imtiyaz teş

kil edemiyeceğini göstermeğe kâfidir. 

Kanunun ölülerden bahsetmesi ancak arkada kalan yakınlar ının, ya

ni mirasçı larının maddi veya manevi hakları bakımındandır . Aynı za

manda, cemiyet in huzur ve selâmeti bakımından Atatürk kanuniy le Ana

yasaya aykırı olarak bir imtiyaz tesis ediliyor diye bir iddia ortaya atıldı

ğı zaman, bunun bir manası olabilmek için, imtiyazdan kimin faydalana

cağını söy lemek lâzımdır. 

İmtiyazdan Atatürk 'mü faydalanacaktır? Bunun elbet imkânı yoktur, 

çünkü Atatürk ölmüştür ve bu mevhum imtiyazın kendis ine tanıdığı 

hakları v ikaye ve muhafaza için bir mahkemeye müracaat imkanından 

mahrumdur . Zaten kanun ölüleri bir şahsiyet olarak tanımadığ ına göre, 

onlar menfaat ine bir hak tesis edemiyeceği aşikardır. Nasıl ki onlar ın za

rarına bir ceza da tertip edemez. Kanun karşısında eşitlik nazariyesi de

mokras in in temelidir, fakat ancak kanunun koruyacağı veya cezalandı

racağı kimselere, yani dirilere racidir. Ve hukuki ifadesi kanunun ferdle-

ri h imayede veya cezalandırmakta fark ve imtiyaz tan ımamas ından iba

rettir. 

Şu halde, Atatürk kanunu bir imtiyaz tesis ediyorsa bu ancak varis

leri menfaat ine, yani hemşiresi menfaatine vaz edilmiş bir imtiyaz olabi

lir. Yani, Atatürk 'e tevcih edilecek bir hakaret karşısında, Sayın Makbu

le hanımın şahsi bir külfete kat lanmadan dâvasının yürütü lmes i ve dâ

vâlı ların (Sayın Makbule hanımı rencide ettikleri için) daha ağır cezaya 

uğrat ı lması düşünülüyor iddiasının mevcut olması icap eder. Böyle bir 

iddia ayakta durabilir mi? 

Hakikat şudur ki bu tasarının mevzuunda kimse için bir imtiyazın 

gölgesi yoktur. Yalnız ve yalnız Türk âmme vicdanı için, eğer tabir caiz

se, bir imtiyaz vardır ve bu imtiyaz bütün kanunlar ın temelidir. A m m e 

vicdanını rencide eden her hareket cezalandırıl ır ve bütün cezaların mes

nedi, yalnız ve yalnız budur. Eğer bir katil vakas ından âmme vicdanı ren

cide o lmasaydı , kaatillere karşı ceza tertibi hatıra dahi gelemezdi . Bu o 

kadar doğrudur ki, jüri usulünün cari olduğu memleket lerde, kanunun 

idamını istediği bir kaatil bakarsınız ki beraat eder. Niçin? çünkü jür i 

(yani â m m e vicdanı) bu fiilden rencide olmadığını, onu kendi duygusiy le 

ihtilâf hal inde bulmadığını beyan etmiştir. 
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Şu halde Atatürk tasarısı -hukuk bakımından- şu suale münteh i 
olur: Atatürk 'e , daha doğrusu onun hatırasına hakaret ve tecavüz Türk 
â m m e vicdanını müteessir ve rencide eder mi, etmez mi? Eğer "e tmez" di
yenler varsa ve buna kani iseler, böyle bir kanuna lüzum yoktur ve hat
ta böyle bir kanun Anayasaya aykırı olur, o vakit. Fakat mecl iste böyle 
bir iddia ile karşı laşmadık. Atatürk'e karşı bir hakaret in, milletin vicda
n ında bir teessür, bir infial, hatta bir isyan uyandıracağını , uyandırabi
leceğini herkes kabulediyor, sanıyoruz. O takdirde tasarı yalnız kanunî , 
yalnız hukukî değil, aynı zamanda zaruridir. 

M. T U N C E R 

ANAYASA VE ATATÜRK K A N U N U (*) 

Büyük Millet Mecl isinde iki gün üzerinde şiddetli tart ışmalar yap ı lmış 
olan Atatürk Kanun tasarısı, nihayet Anayasa Komisyonuna iade edildi, 
ve bu komisyonda bir kerre de bu kanunun A n a y a s a y a aykırı o lup olma
dığı keyfiyeti üzerinde tetkikte bulunulması ve komisyonun müta lâa ve 
kararı talep edilmiş oldu. 

Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğüne göre, komisyonlara gelen kanun ta
sarı ve teklifleri konuşulmağa baş lamadan evvel ilk iş olarak bu kanun 
tasarısı ve teklifinin Anayasaya aykırı olmadığının anlaşı lması lâzımdır. 
Fakat çok yazık şimdiye kadar İç Tüzüğün bu maddes i hiç de tatbik edil
memişt ir . Nasıl tatbik edilirdi ki : Hiç Devlet Başkanının tayin ettiği hü
kümet in Meclise getirdiği tasarı Anayasaya aykırı olur mu? Meselâ : Hiç 
İsmet Paşa Hazretlerinin Millet Meclisine sunduğu bir kanun tasarısının 
Anayasaya aykırı olup olmadığı akla gelir mi? Hiç böyle bir âdet çıkarıl ır 
mı? Sonra ne olur? Millet Meclisi Komisyonlar ında her kanun tasarısı 
böyle bir tedkika tâbi tutulursa, günün birinde, bir veya birkaç Mil letve
kili bir Anayasaya aykırılık meselesi ortaya atarsa sonra ne o lurdu? İşte 
bu zihniyetin hâkim olduğu Millet Meclisimizde, bir çeyrek asırdır Ana
yasa, farkına var ı lmadan ihmal edilmiş; bir takım Anayasaya aykırı ka
nunlar çıkarı lmış ve bu Kanunlardan maksat da, şef sistemi deni len dik
tatörlüğü kurmak ve emniyetle yaşatmak olmuştur. Diktatörlük şu 4 ka
nun üzer inde kurulmuştur : 

a) Devlet Başkanının vücudu şahanesinin vatandaş ınkinden daha 

mukaddes o lduğunu bildiren kanun onu, şerefte, hakta ve hürriyette va

tandaştan üstün tutan, onu diktatör yapan kanun. 

(*) Kudret Gazetesi: 12 Mayıs 1951-1196 
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b) Diktatörün hükümetini vatandaşların haklı, haksız tenkidlerin-

den, tezyif lerinden ve onunla alay etmelerinden kurtaran kanun (159) 

c) Devlet memurlarını vatandaşların haklı, haksız ş ikâyet ler inden 

kurtaran kanun hükümleri . 

d) Vatandaşı , memleket in dış politikası ve askerî işlerile i lg i lenmekten 

ve bu hususlarda söz sahibi o lmaktan ve hükümet in karar ve icraatı 

a leyhinde tenkidler yapmaktan mahrum eden kanun (161 . madden in 

son fıkrası) 

İşte Halk Partisi, bu dört kanuna sımsıkı yapışarak bu memleket te 

hürriyeti boğdu : bizi demokrasi â leminden yı l larca ayırdı : hürriyet has

reti çektirdi, hâlâ da bunun hasretini çekmekteyiz . 

14 Mayıs seçimleri neticesinde beklediğimiz hürriyete, diktatör lüğe 

can vermiş ve onu emniyetle yaşatmış olan bu kanunlar ın kaldır ı lması ile 

kavuşacakt ık. Hürriyet neşideleri okuyan Demokrat Parti başındaki ler 

bunu yapamadı lar . Çünkü : Diktatörlüğün üzerine kuru lmuş o lduğu bu 

dört kanunu okuyup anlamamışlardı bile!. Eğer anlamış olsaydılar, hiç 

şüphesiz , ilk iş olarak bunu ele alırlardı. Halbuki 14 Mayıs ' tan beri ne 

görüyoruz? Demokrat Parti başındakiler, aynı kanunlara dört elle sarıl

mışlar, diktatörlüğü yaşatmakta selefleri ile yarış etmektedir ler. 

Atatürk için kanun ç ıkarmak insan haklar ına da, biz im Anayasamı 
za da açıktan açığa aykırıdır. Esasen ne yaşayan ve ne de ö lmüş bir in
san için, yaşayanlara, hiç bir mükellef iyet (manevî ve maddî ) tahmil edi
lemez. Ne ö lmüş ve ne de yaşayan bir insanı ne zorla herkese sevdirme
nin ve ne de herkesin ondan nefret ett irmenin imkânı yoktur; ve bu hiç 
bir zaman kanunla sağlanamaz. Bunun aksini düşünmek insan ve kitle 
psikolojisini daha doğrusu insanın tabiatını anlamamakt ır . 

Yeni İnsan Hakları Beyannamesinin 8. maddes ine bakal ım : "Bütün 

insanlar kanun önünde müsavidir ler ve kanunun himayes inden müsav i 

surette faydalanmak haklarıdır." 

Atatürk bir insandır. Hepimiz gibi kanun önünde aynı hakka sahip 

olmalı idi. Hakta, hürriyette ve şerefte hepimiz gibi olmalı idi; onun canı

nı herhangi birimizin canından aziz tutan bir kanun ç ıkar ı lmamal ı idi. 

Çünkü : insan haklarına hürmet edilen ve demokrasi hüküm süren di

yar larda Cumhurbaşkanı olan bir vatandaş için imtiyaz t a zammun eden 

kanun yoktur. Bu itibarla İnsan Hakları Beyannamesini kabul e tmiş ol

mamız hasebiyle, Birleşmiş Milletlere karşı sarih bir taahhüt alt ındayız. 

Bu kanunu çıkarırsak, insan haklarına açıktan açığa tecavüz ettiğimizi 

bütün hür dünyaya ilân etmiş olacağız. 
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Diğer cihetten Anayasamız ın 69. maddesini de bir kerre daha çiğne
miş olacağız. Milletle de s ıkı lmadan alay etmiş olacağız. Bakınız 69 uncu 
maddeye : "bütün Türkler, kanun önünde müsavidir ler, müsav i surette 
kanuna riayetle mükelleftirler. Her türlü sınıf, zümre , şahıs ve aile imti
yazları kaldırmıştır ve yasaktır . " 

Atatürk bu memleketin bir evlâdıdır ve Türktür, onun şahsı için hususî 
bir kanun koymak yasaktır. Dirisi için de yasakü, ölüsü için de yasaktır. 

Atatürk Kanunu tasarısını müdafaa eden bir akıllı zât Atatürk kişi 
değildir demiş! Kişi değildi de ya ne idi? İnsan haklar ına ve Anayasaya 
aykırı olan bir kanun tasarısını müdafaa için ortaya atılan şu fikir karşı
sında, aklı başında her insan cidden üzülür, ve kendi kendine ne günle
re kaldık! demekten kendini alamaz. 

Hülâsa : Atatürk Kanunu tasarısının elle tutulur yeri yoktur. Bu ta
sarıyı Millet Meclisine getiren Adnan Menderes Hükümet i ş imdiye kadar 
işlediği siyasî gaflara bir yenisini de ilâve etmiş bulunuyor . Acaba Men
deres' i bu yanlış ve neticesi kendisi için hiç de bir muvaffakiyet vaad et
meyen bu yola sevkedenler kimlerdir? Benim anladığ ıma göre Adnan 
Menderes Halk Partisinin ve kendi kabinesindeki Halk Partisi kafasını ta
şıyanların oyununa düşmüş bulunuyor. 

Sadık A L D O Ğ A N 

İNKILÂP DÜŞMANLIĞI (*) 

Son bir yılın siyasî hâdiseleri içinde, Türk halk efkârını en z iyade 
meşgul ey lemiş olan meselelerden biri, İnkılâplara karşı gitgide artan bir 
düşmanl ığ ın tezahürleri olmuştur. 

Tarihimiz boyunca, her ileri hamlenin düşmanlar ı görülmüştür . Ve 
bunlar da ima kendilerini bir din maskesi arkasına saklamışlardır . Ondo-
kuzuncu yüzyıl , Batıya yaklaşmak istiyen ileri fikirlilerle, memleket i or
taçağ yaşayış ına sımsıkı bağlı tutmak istiyen mürteci ler in hararetl i ve 
bazan kanlı mücadele ler ine sahne olmuştur. 

İrticaın tehditleri ve baskısı yüzünden, Osmanl ı Devleti y ıkı l ıncaya 

kadar, tam bir garpl ı laşmaya gidilememiştir. 

Atatürk, derdi kökünden halletmek deha ve cesaretini gösteren bir in

kılâpçı olarak işe girişmiştir. Batı medeniyetini müessese ve ocakları ile 

memlekete getirirken, ortaçağ skolastiği yuvalarını ortadan kaldırmayı 

ihmal etmemişt ir . 
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Diğer taraftan, giriştiği inkılâp hareketlerinde, hiçbir uz laşma kabul 
etmemişt ir . İrticadan çekinmemiş , onu sindirmiştir. Yeni irtica unsurla
rı yet işt irecek ocakları da söndürmüştür. 

Atatürk bu suretle hareket ederken, Türk halkının asl ında muhafa
zakâr o lmıyan karakterine dayanmıştır . İrticaın bir nevi ticaret metaı gi
bi, bazı zümreler tarafından sömürüldüğünü görmüş ve bu zümreler i ha
reketsiz kı lmakla, geniş ufuklara doğru yolaçmıştır. 

Öyle ümit olunurdu ki, Türkiye 'de artık Şark-Garp mücade les i sona 
ermiş olsun. Derin kökleri, belki Fatih'e, Yavuz Selim'e kadar dayanan 
bu mücade leye , en radikal tedbiri Atatürk getirdiği için irticaın bir daha 
baş kaldıramıyacağı zannedil irdi. 

İrtica derken, neyi kasdettiğimizi açıklıyalım : İrtica, dünya işlerinde 
rasyonel gidişi, ilmi tanımayan dogmatik iddialardır. Bu zihniyet in en gö
ze çarpan misali, matbaanın Gutenberg tarafından icadından ancak üç-
yüz yıl sonra Türkiye 'ye sokulabi lmiş olmasıdır. Daha yeni bir misal al
mak istersek, Medeni Kanun düşmanlığ ını gösterebiliriz. 

Hakiki din anlayışının, v icdan hürriyetinin irtica ile ilgisi yoktur. Bi
lâkis hakiki din bilginleri İslâm dininin da ima iyiyi, doğruyu, güzeli ara
mayı tavsiye ettiğini söylerler. İyi, doğru ve güzel ancak akıl yo lundan, 
ilim yo lundan bulunabil ir. 

Tek parti disiplini devam ettikçe, inkılâp düşmanlar ı baş kaldırama
mışlardır. Şiddetle bastırı lmış olan bir iki hareketin korkusu s i l inmemiş
tir. Bu sebeptendir ki, 1945'te çok partili serbest münakaşa hayat ına ge
çi ldikten sonra da bir müddet ciddi bir irtica hareketi o lmamışt ır . 

1945'ten 1950'ye kadar iktidarda bulunan C.H.P. programına ve ese
r ine sadakat göstermiştir. İrtica taraftarlarına yüz vermemişt ir . Da ima 
sırtını devlete dayamağa al ışmış olan irtica, bu mesnetten m a h r u m bu
lundukça alenen kıpırdamağa cesaret edememişt ir . 

İrtica simsarlarına ilk cesaret verici hareket, bazı polit ikacıların, do

lambaçl ı veya açık ifadelerle oy avcılığına çıkmaları o lmuştur. V icdan 

hürriyet ine sanki engeller konmuş gibi, vicdan hürriyetini iade edecekle

rini söyliyerek taraftar kazanmaya çalışanlar görülmüştür. Bazı siyasi te

şekküller ise, kendi programlarını inkâr eden hareketlere bile girişmişler

dir. Dini, polit ika âleti gibi kul lanmağa kalkan dergiler takipsiz bırakıl

mıştır. 

Sekiz-on ay kadar süren bu "irticaa göz k ırma devr i 'n i Atatürk 'ün hâ

tıralarını korumak maksadiy le Büyük Millet Mecl isine sunu lmuş olan 

kanun tasarısı ile, sona ermiş saymalı mıyız? 
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Atatürk 'ün büstlerini muhafaza hedefini güder görünen bu kanun ta
sarısının, maksada yarayıp yaramıyacağı , hukuk prensipleri ve kanun 
tekniği bakımlar ından ayrıca üzerinde durulabilir. Fakat bu c ihet lerden 
ayrı olarak, tasarı politika değişikliğine işaret sayılacak bir vesikadır . Me
sela 27 yıllık mazi (yani 1923-1950 arası) , 29 Mayıs 1950 tarihinde oku
nan Hükümet programında toptan kötülenmişti . 1923'ten 1938'e kadar 
her şeye Atatürk hâkim bulunduğuna göre, son kanun tasarısını Mecli
se aynı kürsüden sunmakla hiç değilse bu ilk 15 yıllık devrin i thamın
dan vazgeçi ldiğine hükmedebil ir iz. "Laiklik adı alt ında v icdan hürriyeti
ne taarruz ettiler" isnadı, olsa olsa herkesten evvel, lâikliği Türkiye 'ye ge
tiren Atatürk 'e çevrilmiş olabilirdi. Atatürk'ün hâtıralarını korumak için 
ceza müeyyidesi istenmesi, bu i thama da artık iltifat edi lmiyeceğine işa
ret sayılabilir. 

İnkılâp düşmanlar ı bundan böyle müsamaha hattâ teşvik görmezler
se, esaslı bir tehlike teşkil edemezler. Çünkü onlar, tarihimizin her dev
rinde ancak sırtlarını devlete dayadıkları zaman şımarmışlardır . Kaldı ki, 
halkımız ın inkilâp düşmanlar ına kapılıp kapı lmıyacağı da bir ayrı mese
ledir. Biz o kanaatteyiz ki, irtica sömürücüler i halkı bir nevi mânev i ted
hiş alt ına a lmakta serbest kalmazlarsa, Türkiye 'de artık irt icadan kor-
kulmamal ıd ır . Zira tarihimizde ilk defa olarak 27 yıl, durmadan garplaş-
ma, yâni rasyonel ve ilmî cemiyet hayatı tekmil icapları ile tesis edi lme 
yo lunda yürünmüştür . Önümüzdek i beş-on yılı kazanır ve i lköğretim dâ
vasını bu müddet içinde tamamen halledersek, mesele ehemmiyet in i 
büsbütün kaybedecektir. 

Batıda irtica, geçen yüzyıl ların meselesi idi, y irminci yüzyı l ın daha az 
vah im olmıyan meseleleri vardır. Yakında onlarla da karş ı laşmak mu
kadderdir . Onları hal ledebi lmemiz için inkılâplara sımsıkı sar ı lmamız la
zımdır. 

Nihat E R İ M 

A T A T Ü R K KANUNUNDA TEREDDÜDÜN YERİ KALMADI (*) 

Atatürk Kanunu Anayasa Komisyonunda hararetl i münakaşa lar süz

gec inden geçti. Tasarının Anayasaya aykırı olduğu kanaatini besl iyenler-

le bu düşüncey i aşırı bir kuruntu mahsulü sayanlar arasındaki fikir ve 

söz düel losu nihayet müspet neticeye vardı. Şimdi tasarı yeniden Büyük 

Mecliste görüşülecektir. 
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Atatürk gibi, hiç bir fâniye nasip olmıyacak şekilde mil letin kalbine 

girerek ebedi leşmiş bir şahsiyetin ismi mevzuu bahso lurken bile şidde

t inden bir şey kaybetmiyen münakaşalar , siyasi hayat ımızda ne kadar 

ileri merhale lere varmış o lduğumuzu göstermesi bak ımından c idden fe

rahlık vericidir. Milletvekilleri, kanunların kanunu Anayasa üzer ine titiz

likle eği lmiş bulunduklar ı için hassasiyetlerini son hadde ç ıkarmalar ı 

k imseyi şaşırtmamaktadır . Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi bu karakte

riyle b ihakkın övünebilir. 

Son on iki yı lda Anayasanın hakimiyeti mefhumu tamamen unutul

muştu . En aziz hürriyetlerimizle insanlık haysiyet imizin mesned i kamu 

haklarını biteviye çiğneyen kanunlar, büyük kolaylıkla ç ıkar ı lmakta idi. 

Böylel ikle milletin hükümranl ığ ı boş sözden ibaret kalmıştı . Bu gün ar

tık bu kabil endişelerin yeri yoktur. Dokuzuncu Büyük Millet Mecl is in

den temel haklarımızı zaafa düşürecek kanunlar ç ıkması imkânsızdır . 

Fakat acaba Atatürk Kanunu bunlardan biri midir? 

Diğer yazı lar ımızda belirtiğimiz gibi, Atanın ö lümünden on üç yıl son
ra bu mahiyette bir kanun çıkarı lmasına ihtiyaç duyulması üzücü bir 
keyfiyettir. Bizi inkıraz uçurumundan kurtardığı kadar, Asyai bir millet 
o lmaktan da kurtaran Atatürk 'ün ebedi leşmiş varlığını ve eserlerini bir 
kanunla korumak mecburiyet inde kalmamayı tercih ederdik. Buna rağ
men şunu söylemeliyiz ki Türk milletinin yüzde doksan dokuzu aşan ka
hir çoğunluğu Atatürkçü ise de sayıları parmakla gösteri lecek kadar az 
olsa bile, fikren ve ruhan irtica cephesinde kalmış bedbaht lar ın mevcu
diyetleri inkâr edilemez. 1938'le 1950 arasında Atatürk 'ün ismini âdeta 
unut turmağa çalışmış olan kıskanç ve kinci bir zümrenin hoyrat hareket 
tarzında maalesef bu sayıları mahdut bedbahtların tasfiye edi lmesine im
kân bırakmamışt ır . 

Memleket geniş bir hürriyet havasına kavuşunca hürriyeti tarihimi

zin en muhteşem simasına ve onun en canlı eserlerine dil uzatmak ma

nasına alanlar türemiştir. Demokrasimiz in yaratıcı ananeler ini kurarak 

garbın şuurlu hürriyet iklimini memleket imizde de yaşa tmağa çalıştığı

mız sırada, bu havayı bozmak isteyenlerin faaliyetlerine göz yumulamaz -

dı. Müşahede ve tecrübelerimiz ceza kanunlarının mevcut hükümler iy le 

cüretkâr bir saldırganlığın önüne geçilemiyeceği sabit o lmuştur. 

Ş imdi düşünülmesi gereken şey şudur : 

Atatürk hayatta değildir; onun içimizde heyecan yaratan adını nan

kör lüklerden korumak için al ınacak kanuni tedbirler, ne kendis inin ne 

de ai lesinin faydalanacağı bir imtiyaz olmıyacaktır . Mevzu bahsolan şey, 
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sadece Atatürk isminin sembolize ettiği eserleri korumakt ır . Memleket i 
miz in bütün içi varlığına, hayatının her safhasına tesir e tmiş bir inkılâ
b ın remzidir Atatürk.. . Onun ismini anarken hatır ladığımız şeyler, sosyal 
r iyakârl ıkları ayaklarımız alt ında çiğnemek kudretini bize bahşeden, me
denî insanlığımızı tanıtan şeylerdir. Atatürk'e tariz edenler in asıl kastla
rı ise bu çapta haklar ve hürriyetler hazinesinden bizi mahrum bırak
maktır . Atatürk düşmanı bir kaç mütereddi diyebilir ki, "biz im tenkit et
tiğimiz Atatürk 'ün diktatör tara f fd ı r . 

Bu budalaca cevabın ayakta duracak tarafı yoktur. Zira asır larca en 
geri bir idare ve en geri bir hayat şeklinin zincirlerini taşıyan bir memle 
kette, bütün bu kölelik halkalarını kopararak mazinin derinlikleri içine 
g ömmek için diktatörce hareketten başka çare yoktu. 

A m m a sormak isteriz : 

Acaba tarih boyunca diktatörlüğü onun kadar sevgi ve heyecanla ka
bul ett irmeğe muvaffak o lmuş bir başka diktatör gösterilebil ir mi? 

Bu ciheti böylece kaydett ikten sonra hazır lanan kanunun fevkalâde 
bir kanun o lduğunu gizliyecek değiliz. İrfan seviyesi kâfi derecede yük-
se lmemiş olan kütleler, arasında, sayıları ne kadar az o lursa o lsun bir 
avuç nankörün kötü aşılarını tutturmalarına müsaade edi lmiyecektir . 

Demokras ide tekâmülün zirvesine varmış memleket lerde bile biz im 

karşı laştığımız hadisenin benzerlerine rastlamak kabildir. 

Mese lâ : Demokrat ik rejimi kendine hâs bir karakter taşıyan Amer i 
ka 'da adaleti takrir vazifesiyle mükel lef olan hâkimler in el inde, akl ın ve 
mant ığ ın icapları da kanun kadar kuvvetli bir unsur rolünü görmektedir . 
Onlar ın "Balance of Convenience ve Rule of reasonableness" ismini ver
dikleri jür idik muvazene böylece husul bulmuştur. Bununla beraber her 
hususta kanunları Balance of Convience içinde tetkik ve mülâhazaya im
kân o lmamakta fevkalâde hâdiseler yeni tedbirlere ihtiyaç göstermekte
dir. Kanun mefhumunu milletin geçirdiği nazik ve vah im hallere intibak 
ett irmek mevzuu bahsolduğu zaman hükümete munzam salâhiyetler 
bahşeden Emergency hukuku böylece vücut bulmuştur . 

Emergency şahsî hürriyetleri bir derece k ısmağa zarurî kılan müsta

cel ve hayatî anlarda jüridik prensipleri bükmektedir ve normal hal lerde 

lüzumsuz luğu bariz tedbirleri kanunlaşt ırmaktadır . Büyük iktisadî buh

ranlar ari fesinde yahutta bir harp tehlikesi karşıs ında bu yo la baş vurul

maktadır . 

Tehl ike zail o lunca fevkalâde kanun da ortadan kalkmaktadır . Bugün 
biz im karş ı laşmakta o lduğumuz durum da bir bak ıma gözden uzak tu-
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tulamıyacak bir fevkalâdelik arz etmektedir. Hürriyet ler imizin devamlı ol

ması , inkılâplarımızın ömürlü olmasına bağlıdır. Halbuki inkı lâplarımız 

Atatürk 'ün şahsiyet inden ayrı lamazlar. Atatürk'ü hücumlar ına hedef it

tihaz edenlerin kasdları, hiç şüphe yok artık hayatta o lmıyan o büyük 

varlık değildir; onun yaşıyan eserleridir. Atanın büstlerine her taarruz bu 

inkılâbı hedef tutmaktadır. Bunun içindir ki "Atatürk Kanunu" şahısları 

imtiyazlandıran bir kanun sayılamaz. Yine bunun içindir ki, yar ın Halk

çılar veya Millet Partisi iktidara gelirse İnönü veya Çakmak için kanun

lar ç ıkartmak hususunda bu kanunu bir masebak sayamıyacaklardır . 

Garp hukukçular ının ifadeleriyle Anayasalar ın yapısı bir mücerred 
mant ık mahsulü olmayıp bir siyasî operasyon mahsulü o lduğuna göre, 
Anayasay ı yapanlar ın veya ona bekçilik edenlerin yarın tadil inde çok bü
yük zorluklar yaratacak hükümler karşısında tereddüt geçirmeler i tabi
idir. 

A m m a "Atatürk Kanunu" için böyle bir tereddüt yersizdir Memleket in 

siyasî ve sosyal bünyesi, insancı bir medeniyete kollarını açmış bu lunan 

inkılâplarımız için her tehlikeyi imkânsız kılacak bir kuvvete ve salâbete 

erişince "Atatürk Kanunu 'nun da hikmeti vücudu kalmıyacağı tabiidir. 

Kanaat imizce Anayasa mevzuunda en hassas olanların da tereddüt ge

çirmeler ine sebep kalmamıştır. 

Şevket B İLGİN 

POLİTİKA (*) 

Atatürk Kanunu üzerine ortaya atılan fikirleri b i lmem iyice takibedi-
yor musunuz? 

Üç cephe var. Biri bizim cephemiz : Atatürk 'ü Celâl Bayar ' ın "lâik 

cumhur iye t " kelimeleri ile pek iyi hulâsa ettiğimiz inkı lâplar ından ayır

mak, ve sadece şahsını korumak doğru değildir. İnkılâplarımız Anayasa

nın malıdır eğer Anayasa otoritesi sıkı tutulursa, eğer irticaa cesaret ve

r i lmezse, inkılâp nizamının yıkı lmasına Atatürk 'ün mânevi nüfuz ve iti

bar ından başka bir engel kalmamıştır, fikri revaç bulmazsa, ortada bü

yük güçlük kalmaz. 

1945 ile 1950 arasında yazı ve tenkid serbestl iğinin bugünkünden 

farkı yoktu. Fakat inkılâpları müdafaa eden kanunlar daha iyi yürür lük

te idi. Medenî Kanun kalkarak onun yerine fıkıh sistemini geç irmek ha-
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yal lerden geçmemekte idi. Hatır ladığımıza göre Demokrat Parti de Mede

nî Kanunu kaldırarak onun yerine fıkıh sistemini koymak için ikt idara 

gelmemişt ir . 

Eğer bugünkü iktidar, kanunları tatbik etmek vazifesini yaparsa ve 

programının lâik cumhuriyetç i prensibine aykırı birtakım tepkilere kong

relerinde yer vermezse bir Atatürk Kanunu çıkarı lmasına ihtiyaç kalmaz. 

İkinci cephe, Atatürk 'ü sevenlerin ve O'nun şahsı da ko runmazsa her 

şeyin havada kalacağı fikrinde olanların cephesidir. 

Bir şahıs hakkında, o şahıs Atatürk de olsa, böyle bir kanun çıkar

mak Anayasa ile uyuşup uyuşmıyacağı bu cephenin meselesidir . 

Bu cephenin saflarında inkılâpçılar ve tadilciler vardır. Tadilci ler ufak 

tefek teferruat tavizleri ile asıl dâvayı kurtarabi leceklerine inanmaktadır 

lar. A m a şeriatçiler o kadar ileri gitmişlerdir ki bu tavizlerin çok esaslı de

ğişmeleri hedef tutmadıkça zannettikleri faydaları temin edebi leceği artık 

düşünülemez . 

Zati tavizlerin fazlası yapılmıştır. Bunlar şeriatçi irticaın sadece cüre

tini artırmıştır. 

Üçüncü cephe Atatürk ve inkılâp düşmanlığ ı cephesidir. 

Bunlar ın konuşmalar ını dinledikçe ve okudukça Atatürk 'ün 1919 

Mütarekes inde İstanbul 'da Kürd Mustafa Harp Divanında "g ıyaben" mu

hakeme edildiğini ve idama mahkûm edilmek istendiğini görür gibi olu

yorum. 

Bunlar mürteciler, bunlar mütarekeciler, bunlar sözüm yabana "kar

şı ihtilâlci" lerdir. 

Bunlar Türklere utanç ve ıstırap vermektedirler. 

"Bunlar, onlardır." 

Bunlar bugünkü, dünkü ve daha önceki Türk lüğün ayıplarıdırlar. 

Bunlardan birinin köylerde Türk olmakla övünen ve Türkçe öğrenmek 

için çırpınan halka Kürdçe telkinlerde bulunduğunu biz bi l iyoruz. Bun

ların Türk birliğinin de düşmanı olduklarını bir gün göreceğiz. 

Mesele , lâik cumhuriyet nizamını kurtarmaktadır . Bu sağlanabi l irse 

Atatürk 'e hiçbir zarar gelmez. Bu sağlanamazsa, yar ın inkı lâp kanunla

r ından sonra Atatürk Kanununu da kaldırırlar, ve O'nun yalnız heykel

lerini, büstlerini değil mezarını da yıkarlar. 
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A T A T Ü R K K A N U N U N U N HAKİKİ M Â N A V E MAHİYETİ (*) 

Atatürk Kanununun Anayasaya aykırı o lmadığı Anayasa encümenin
ce tespit edildi. Bilindiği gibi, her türlü kişi, sınıf ve zümre imtiyazlarını 
ilga ve yasak etmiş olan Anayasamız bütün Türkler in eşit haklara sahip 
olduklarını ve müsavi mükellefiyetler alt ında olduklarını i lân eder. Bu, 
kanunun himayesinden aynı derecede faydalanacaklarının ve cezayı 
müste lz im hareketlerde aynı ölçüye göre cezalandır ı lacaklarının beyanı
dır. İşte Atatürk 'ün mübeccel adını ve hatırasını tahkir ve tezyif edenler i 
â m m e hukuku dahil inde cezalandırmağa matuf olan kanun tasarısı bazı
larınca bu eşit hak prensibine aykırı görülmüş ve bir imtiyaz telâkki edi
lerek Anayasaya uymadığı ileri sürülmüştü. 

Bunun böyle olmadığı aşikârdır. Kanun teklifinin Atatürk 'e veri lmiş 
bir imtiyaz olacağını iddia edebi lmek için, onun bu imtiyazdan faydala
nabi lecek bir kişi o lduğunu farzetmek icap eder. Halbuki "kişi" hukukan 
bir hakka tasarruf edebilen, ondan faydalanmak imkânına malik olan 
kimsedir . Öyle ki, bu başka hakka bir tecavüz vuku bulduğu takdirde 
mahkemeye müracaat la tecavüzü ref ettirir ve hakkından tekrar fayda
lanma imkanını yargıcın kararı ve kanunun himayesiyle elde eder. Bir 
ölü için böyle, bir şey tasavvur edi lemiyeceğine göre, hukukî şahsiyet i ol-
mıyan ölüye bir imtiyaz vermek de elbet bahis mevzuu olamaz. 

Esasen imtiyaz nedir? Bir şahsın yani yaşayan bir k imsenin başkala
r ından farklı bir hak sahibi olması bunun bir imtiyaz telâkki edi lmesine 
kâfi bir sebep değildir. Bunun sayısız misallerini vermek m ü m k ü n d ü r : 
Devlet memuriyet ler i okur yazar lara ve belirli tahsil dereceleri o lanlara 
hasredi lmişt ir . Bu, "mektepl i ler" zümresi için bir imtiyaz mıdır? Bir üni
versite mezunu, lise mezunundan, lise mezunu, i lkokul mezunundan da
ha yüksek maaşla memuriyete girer ve daha kısa fasılalarla terfi eder. 
Bunu bir imtiyaz mı sayacağız? Bazı memleket lerde, umumi seçimlerde 
her vatandaşın bir oyu varken üniversiteli lerin ayrıca bir oyu daha var
dır. Buna imtiyaz mı denir? Evli ve çocuk babası bir mükellef, bekâr bir 
mükel lefe nazaran aynı gelir miktarı için daha az vergi verir. Bunun bir 
imtiyaz teşkil ettiğini iddia eden var mıdır? Demek oluyor ki, hususi va
sıflara göre ayrı muameleler esasen bir imtiyaz telakki edi lemez. Ceza hu
kukunda da bu böyledir. Aynı suçu işleyen iki şahıstan, mese la bir k im
seye hakarette bulunanlardan birinin suçunda aleniyet varsa, aleniyet 
o lmayana nazaran daha ağır ceza görür. Fakat kanun ona karşı müsa
vat ö lçüsünden zerre kadar ayrı lmamıştır. Sadece suçun vasfı değ işmiş
tir. Demek oluyor ki vasıf değişikliği kanuni muamele değişikl iğini intaç 
eder. Â m m e nizam ve âmme menfaati kanunun esas ö lçüsüdür. 

(*) Yeni Asır Gazetesi: 30 Mayıs 1951-14 523 
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Atatürk hayatta olsa ve alelade bir vatandaş gibi aramızda bulunsay
dı, bu mil lete yaptığı emsalsiz hizmetlerinin bir şükran mukabeles i ola
rak, bazı nankörlerin tecavüzlerine karşı onu hususi bir kanunla ko
rumak, â m m e vicdanının maşeri arzusuna uygun olan ve bu it ibarla yi
ne bir imtiyaz teşkil etmezdi. İmtiyaz âmmenin itirazını davet eden veya 
başkalar ını ızrar eden âmme vicdanına aykırı bir haktır. Atatürk 'e haka
ret bu millet efradından herhangi birinin meşruiyet ini iddia edebi leceği 
bir hak mıdır ki onun nez' ine matuf bir kanunda imtiyazın gölgesi ara
nabi ls in? Ve Atatürk 20 milyon vatandaştan herhangi biri midir ki onun 
hatırasını hususi bir h imaye altına almakla müsavat d ış ına ç ıkı lmış ol
sun? 

Hakikatta, bu dâvada ne Atatürk 'ün -zaten tasavvuru m ü m k ü n ol-
mıyan- faydası, ne de tek varisinin -zaten şahsen mevcut o lan- aziz bir 
hatırayı korumak hakkından fazla hiç bir faydası hat ıra ge lemez. Kanun 
teklif inin gözettiği tek hedef, mil let imizin umumi hissiyatını ve huzuru
nu korumaktan ibaret bir içtimai faydadır. Kurtar ıc ıya hakaret ya âm
me takibat ına yol açan cemiyete karşı iş lenmiş bir suç olacak, y a -öyle 
o lmadığ ı takdirde- her fert böyle bir suçu işleyene karşı mukabe l e zaru
retini mukaddes bir vazife gibi ruhunda duyacaktır . Birinci yol kanun 
yo lu, ikincisi mütemadi hâdiseler ve kaynaşmalar yo ludur . Elbet bu 
ikinci iht imali önlemek kanun vâzının vazifesidir. 

Mecl iste ve encümende izah ettiğimiz gibi, bu kanun teklifi â m m e 
v icdanına tam manasiy le uygun olduğu için yalnız bu haysiyet i le bi le 
Anayasaya aykırı o lamıyacağı aşikârdı. Çünkü Anayasa â m m e v icdanın
da yer bu lmuş prensiplerin bir mecmuas ı o lmaktan başka nedir? Eğer 
Atatürk 'e yapı lacak bir hakareti her hangi bir ö lünün hat ı ras ına teca
vüzden farksız gören bir z ihniyet mevcut olsa idi, eğer Ata türk 'ün m u 
kaddes hat ırasına tecavüz yalnız bir şahsın, yalnız bir ai lenin sevgi ve 
saygı duygular ını rencide edecek bir hareket mahiyet inde telâkki edi le
bi lseydi, Anayasaya aykırılık iddialarının bir mesnedi olabil irdi. Fakat 
bu iddiada bulunanlar da Atatürk 'ü bütün vatandaşlar dereces inde sev
dikleri , ona aynı minnet duygularını besledikleri ve bunu bütün kuvvet 
ve samimiyet ler i ile i lân eyledikleri halde, Türk mil let inin bütün lüğü için 
bir baba, bir ata vasfını kazanan ve muhafaza eden zat ın hatırasını mil
let o larak korumaktan daha tabii ne olabil ir? 

Atatürk 'ün hatırasını himaye eden kanun bir siyasi kanun deği ldir. 
O n u n eserlerini başka başka anlayan, başka başka tefsir edenler vardır . 
Bu it ibarla bu kanunla Atatürk 'ün eserlerini ve inkı lâplarını ko rumak 
iddiası da mevcut o lamaz. Onlar zaten umumi olarak kanunlar ımız ın hi
mayes i alt ındadırlar. Hadise sadece ve münhas ı ran Atatürk 'ü seven ve 
unutmıyan bir milletin bu kadar umumi ve şamil h iss iyat ına her vatan
daşın hürmet le mükel le f o lduğunu teyitten ibarettir. Mil let in mil let ola
rak sevdiği , taziz ettiği her şeye tecavüz bir suçtur. Atatürk K a n u n u n d a 

da bundan başka hiç bir şey yoktur. _ _ _ _ _ _ _ 
* v * J J M. T U N C E R 
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BİR KANUN (*) 

Nadir Nadi gene bir fikir ve yazı adamı. Partisiz. Fakat biz im inkılâp

çı ve biz im milliyetçi. Lâik Cumhur iyet nizamı ayakta tutulmazsa, içeri

de demokras i ergeç düşer, dışarıda milletlerarası i t ibarımızdan eser kal

maz, onun da kanaati bu. Atatürk'ü tanımış mıdır, bi lmiyoruz, fakat ese

rinin de, şahsının da candan gönülden aşıkı. Son Atatürk kanununun 

aleyhinde yazan ve söyl iyenlerden biridir. Sebebi basit : Atatürk 'ü tenkid 

et t i rmemek, lâik Cumhuriyet nizamını ayakta tutmak değildir. Ata

türk'ün canlılığını üstünden almak ve onu dondurmak, mumyalaşt ı r -

maktır. Medenî kanuna sövmek Atatürk'e sövmek midir, hayır, Lât in ya

zısını arap yazısı ile değişt irmek Atatürk'ün büstünü veya heykel ini kır

mak mıdır, hayır... O halde bu kanunu ç ıkarmakla sadece kendimiz i al

datmış olmaz mıyız? 

"Yeni İstanbul" başyazarı M. Nermi, eski bir mill iyetçi ve inkılâpçı. 
Kendisini kırk yı ldan beri ileri atılışların ön safında görmekteyiz . O da 
partisiz. O da, eğer lâik cumhuriyet nizamının, bir din devleti yer ine bir 
dünya devleti kurmuş olmak karakteri değişirse, tekrar çöker, göçer ba
tar f ikrinde. Fakat Atatürk kanununu tutmaktadır. Ona göre Atatürk bir 
şahıs, hattâ sadece bir kurtarıcı, bir kahraman değildir. Bir semboldür. 
Atatürk demek, inkılâpları demektir. O yıkı lmadıkça, o i t ibardan düşü
rülmedikçe, halkın ona karşı sevgisi ve inanışı sarsı lmadıkça inkılâpları
na da tecavüz edilemez. İnkılâplarımızı onun sancağı alt ında savunmuyor 
muyuz? Halk, okutmadığımız, aydınlatmadığımız halk, nazariyelerine akıl 
erdiremiyeceği ileri hareketleri ona inandığı, kurtuluşunu onun arkasın
dan g i tmekte bulduğu için benimsemiş değil midir? Bu ben imsemede , 
bugün bile, aynı inanmanın, Atatürk'e aynı be lbağ lamanm başl ıca âmil 
o lduğunu unutabil ir miyiz? O halde Atatürk kanununu çıkarmalıyız . 

A ... or ta lama bir anlayıştadır. Türkiye geri g idemez. Devleti ve cemi

yeti Yen içağ nizamı içine sokan inkılâplarını feda edemez. Fakat bu in

kılâpları ne Atatürk 'ün şahsı hattâ ne de eski rejimle bir leşt irmemelidir . 

Atatürk 'ün tenkid edilecek kusurları olabilir ve bunlar tenkid olunabil ir. 

Eski idare de tenkidden kurtulamaz. İnkılâpları bu şahıs ve idare mese

lelerinin tenkidleri üstünde tutmalıyız. Ancak onları kur tarmağa ve ko

rumağa bakmalıyız . 

B ... Her siyasî partide benzerini gördüğümüz bir tavizci. İnkılâpları, 

rejimi büsbütün değişt irmemek şartı ile, tâdil e tmekten niçin bu kadar 

korkuyoruz? Madem ki, doğru yanlış, halkta tâdilcilik fikri uyandır ı lmış-

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 3 Haziran 1951-9641 
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tır, halkı kendi part imize daha fazla yaklaşt ırmak için ona hoş gelecek tâ
vizleri vermel i değil miyiz? Eğer biz bunu yapmazsak, yar ın, demokras i 
dir ya bu yüzde yüz şeriatçi bir parti seçimlerde kazanabil ir ve inkı lâp re
j imini kökünden yıkabilir. Tavizci, liselere kadar din dersleri koymak, po
l igamiyi kanunlaşt ırmak, mekteplerde arapca yazının da okunmas ına 
izin vermek gibi tâdillerin buna kâfi olacağını söyler. Dün ise sadece il
kokul lara ilmihal dersi koymanın ve ezanı arapçaya çev irmenin kâfi ol
duğunu iddia etmekte idi. Tavizci, eğer bu tâdilciliği önlemiyecekse, Ata
türk kanununun kabul edi lmesine ses çıkarmaz. Bunda şüphe ederse 
şahsı üzerine kanun çıkarmanın Anayasa prensiplerine aykırı o lduğunu 
iddia eder. Ve sözlerinde Atatürk düşmanlığı sezilmiştir. 

C ... Gene her partide benzerleri bulunan, kendilerini ş imdiden sez
diren veya henüz ele vermiyen bir mürteci. İnkılâp ne yapt ı? (1) Gâvur 
şapkasını başımıza oturtmuştur. (İlk kabul edildiği vakit fesin de adı gâ
vur başlığı idi), merseleri yıkmıştır, arabiyatı kaldırmıştır. Cumay ı gâvur
ların pazar ına çevirmiştir. Boşanma şer'an erkeğin hakkı iken, onu hâ
kimlere teslim etmiştir. Gâvurun medenî kanununu almıştır. Oğlanla kı
zın hakkını mirasta müsavi kılmıştır. Kadınlar yalnız ana o lmak lâzım 
iken onları, hovardalık etmek için, devlet dairelerine memur tayin etmiş
tir. Kadınların avret yerler inden olan kollarını yüzlerini açıp ince esvab-
larla açığa salmıştır. Kadınlara dans öğretmiştir. Onları s inema ve tiyat
roya yol lamıştır. Oğlanlarla beraber oturtmuştur. Mekteplerde çocuklara 
komünist l ik aşılamıştır. Bütün buları yapan kim? Atatürk! Onu koru
mak için kanun mu ç ıkarmak? Mezarından kemiklerini çıkarıp çöplüğe 
a tmak lâzımdır. Mürteci de şahıs üzerine kanun ç ıkarmanın Anayasa 
hükümler ine aykırı olduğu iddiası üzerinden yürür. 

D ... Vakti le orduda idi. kafasının kuruluşuna bakıl ırsa, tam bir garb 
medeniyetç is i olmalıdır. Fakat Atatürk ile geçmişi vardır. Mese lâ ordu
muz garb cephesinde Yunan ordusu ile karşı karşıya iken, İngilizler, cep
he geris inde yarı bıkkınlık, yarı bozgunculuğu istismar e tmek için bir 
mütareke teklifi ileri sürdüler. Öyle bir hava yaratı lmıştı ki Sevres and-
laşmasını kabul ettirerek aşağı yukarı bir uz laşma ile harb faciasından 
kurtu lmak ihtimali vardır. İstanbul 'da da vatan düşmanı sayı lmıyan bir 
Babıâli hükümet i iktidara getirilmiştir. İki taraflı telkinler kayıdsız şart
sız istiklâle kadar harbe devam etmek azmini yumuşat ıp durmaktad ı r . 
"- Can ım muharebe ile işin içinden çıkabilir miyiz? Yunan cephesini han-

(1) Bu sözleri Konya'da bulunan ve mahkemeye verilen bir vesikadan alıyorum. 
Volkan gazetesinde ve başka şeriat gazetelerinde tekrarlanıp durduğunu görür
sünüz. 
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gi si lâhlarla y ıkacağız? Madem ki uz laşma imkânları var, işin arkasını 
sonraya bırakal ım" Sözleri alıp yürümüştür . Bu Mustafa Kemal ' in en 
buhranl ı günleridir. Mütareke için Anadolu 'nun boşalt ı lmasını şart ko
şar. Bir şart ki, teklifi reddetmek demektir. Cephe gerisini o kadar umur-
lamazsa da, cephe maneviyat ını tutmak lâzımdır. Karargâh karargâh tel
kinlerde bu lunmağa girer. D ... : "- Nasıl, nasıl? Mütareke teklifini red
detmek mi? " diye isyan eder. Nitekim Mustafa Kemal Yunan cephesini 
y ıkmak için cüret l i taarruz plânını hazırladığı zaman da, böyle bir taar
ruzun tarihî bir cinayet olduğu fikrinde bulunanlardandır . Harb biter. D 
... de tabiî olarak tasfiyeye uğrar. Atatürk 'ün şahsî düşmanıd ı r . Ata
türk 'ün şahsî düşmanlar ından her partide kendini gösteren, göstermiyen 
benzerler i vardır. Bunlar da Atatürk kanununun aleyhindedir ler. Ata
türk 'ün ö lüsünden öc a lmak hırsındadırlar. Atatürk'e, hattâ lâik C u m 
huriyet n izamından alabildiğine kayıplar pahas ına sövülmezse demokra
si de ne işe yarar? Atatürk düşmanlar ı , şahsı üzerine kanun ç ıkarmanın 
Anayasa hükümler ine aykırı o lduğunu iddia edenlerle beraberdir ler. 

E ... Doğudan batıya naklo lunmuştur. Bunun doğu derebeyl iği ve 
Kürdlük meselesinin tasfiyesi ile ilgili o lduğunu bil iyoruz. Haksız l ıklar ve 
yolsuzluklar, her işte o lduğu gibi bunda da, sahiblerinindir. Müdafaa 
edi lemez. Fakat Şeyh Said ve Ağrı isyanları da, bu isyanların içyüzleri de 
unutu lamaz . E ... Belki de Türkçeyi bile batıda, naklo lunduğu yerde öğ
renmişt ir . Atatürk devrini affedemez. O devri neresine kadar y ıkmak ni
yet inde o lduğu da bugünden bil inmez. Elde hukuk ve demokras i üzerin
de istenildiği kadar oynamak imkânları var ya... At laya sıçraya oynar, 
durur. 

Gazete lerde kongrelerde meclislerde bu çeşid çeşid türlü türlü kay
naşmalar şimdi Atatürk kanununa çarparak köpürmektedir ler . Fakat 
tehlikeli bir şey var. Bu kadar ince ve dolambaçl ı oyunlara akıl ları ermi-
yenler, daha basit bir ayırma yapmaktadır lar . Kanunu istiyenler Ata
türk'ü sevenler, istemiyenler de Atatürk'ü sevmiyenlerdir. 

İşte sadedi bir yana bırakarak arabın kulağını göstermek misal ini 

tekrar lamanın bir mahzuru daha... Herkes ne yapmak, nereye varmak 

dilediğini düpedüz söylese mesele kalmaz. Buna cesaret edi lmeyiş ini de, 

acaba iyiye ve hayra yoramaz mıyız? 

En kestirmesi, bütün siyasî partilerin irticaa karşı açık bir pol it ika 

gütmeler idir . Din işini irtica işinden ayırmalarıdır. Lâik Cumhur iye t 

prensib inde anlaşmalarıdır. Hattâ bunun için parti lerarası bir kurul tay 

bile hatıra gelebilir. Bu kurultay garb medeniyetçi l iği disiplin ve nizamı 

iç inde, v icdan ve tefekkür hürriyetini tanıyan bir demokras i teminat ının 
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nasıl elde edebileceği olmalıdır. Doğrusu da şudur ki demokras i hürriyet
leri, ancak, bütün siyasî partilerin ortaklaşa sayacakları böyle teminatl ı 
bir n izam içinde gelişebilir. Hürriyetsizl iğe götüren herhangi bir yo lun bi
zi en önce demokras iden ayıracağını inkâr edebilir miyiz? 

Ergeç sadede geleceğiz Türkiye Ortaçağa dönemez. 

Falih Rıfkı A T A Y 

İRTİCA (*) 

İrtica hareketleri karşısında bilhassa iki sual her münevver Türk va

tandaşının zihnini kurcalamaktadır . "Vicdan Hürriyet i" ni ihlâl e tmeksi

zin irtica hareketlerini önlemek mümkün müdür? İrticai ve bu meyanda 

son günler in büyük bir meselesi halinde ortaya çıkan ticanî hareketler i

ni cezalandıracak hükümler kanunda mevcut mudur? 

1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 18 inci maddes inde ve 
Anayasamız ın 70 inci maddes inde "Vicdan Hürriyeti" teminat alt ına alın
mıştır. Bu hükümlere nazaran hiç kimsenin din veya mezheb inden ötü
rü kötü lenmemesi gerekmektedir . Ceza Kanunu Anayasa 'n ın tanıdığı din 
hürriyet ine karşı işlenen suçların cezalarını tâyin etmiştir. Bu hükümle 
rin tetkikinden anlaşılacağı veçhile ne insan hakları beyannames in in , ne 
de diğer kanunlar ın gayesi irticaî himayedir. Bilâkis onların gayesi irti
caa karşı v icdan hürriyetini korumaktır . 

Demokras i denilen mütekâmi l rejim her şeyden evvel lâikliğe dayanır . 
Hakiki demokrasi ler lâik olanlardır. Lâiklik ile v icdan hürriyeti hiç şüp
hesiz farklı şeylerdir. Fakat birinin olmadığı yerde diğerinin yaşamas ına 
imkân yoktur. Bu sebeple "Ancak lâik memleket lerde hakiki v icdan hür
riyeti bu lunur" yolundaki düşüncede isabet vardır. Herkesin dinini seç
mekte ve bunu izhar etmekte hür oluşu aynı v icdan hürriyeti mefhu
mundan iler gelir. Eğer dinî telâkkiler aşırı bir hal alır ve muayyen kana
atleri kabule başkalarını mecbur tutacak maddî veya mânev i bir baskı 
vücude getirecek olursa ortada vicdan hürriyeti kalmıyacaktır . 

İrticaın din ile alâkası yoktur. Hakikî din anlayışı v icdan müsamaha 

sına dayanır . Din insanlara başkalarını anlamak iktidarını verir. Anl ıyan 

af eder. Af- müsamahan ın ifadesidir. Bu sebeple irtica dindar l ığa değil, 

dinsizl iğe daha yakındır. Atatürk, inkılâpı şöyle tarif etmişti : Türk Mille

tini muasır medeniyet seviyesine yükseltmek gayreti. O halde Türkler 

için İslâm dinî bu gayreti takviye etmekten başka bir şey o lamaz. Mede-

(*) Ulus Gazetesi: 4 Haziran 1951-10 784 

1653 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

ni ve yüksek seviyeli bir cemaatın dini olduğu takdirde İslâm dini payi

dar olabilir. İnkılâpçılık ve İslâm dini Türk Milletinin yükse lmes ine hiz

met edecektir. Bu sebeple dini inanışlarla inkılâpçılık prensipler inin ay

nı gayeye tevcih edilmesi ve bu bakımdan Türk İslâm anlayışının bir re

forma tâbi tutulması gerekmektedir . Bunu din adamlar ımızdan bekle

mek hakkımızdır . 

2. Münevver ler arasında, irtica mevzuunda kanun hükümler in in kâ

fi o lmadığı endişesi hüküm sürmektedir. Bizce bu endişe yersizdir. Ka

nunlarımız ve bu meyanda bi lhassa Ceza Kanunu irtica hareketler ini ön-

liyecek derecede sarih hükümler i ihtiva etmektedir. İrtica, inkılâpçıl ık 

düşmanl ığ ıdır . İnkılâpçılık ise bir külü ifade eder. Bu küle münfer i t taar

ruzlar, basit suçları meydana getirir. Meselâ Şapka Kanununa ve Yeni 

Harf Kanununa muhalefet hal inde Ceza Kanununun 526 ncı maddes i 

tatbik edilecektir. Buna mukabi l inkılâpçılığa, münferit o lmıyan hâdise

lerle de karşı gelmek mümkündür . Devletin iktisadî, siyasî veya hukukî 

temel nizamlarını dinî inançlara irca etmek için teşkilâtlı bir faaliyet ba

sit bir irtica hareketi sayı lamaz, böyle bir hareket Türk Devlet inin varlı

ğ ına yöne lmiş bir tehlikedir. Ceza Kanunumuzun 163 üncü maddes in in 

birinci fıkrası şu hükmü ihtiva etmektedir : "Lâikliğe aykırı olarak, dev

letin içtimaî veya iktisadî veya siyasî veya hukukî temel nizamlarını , kıs

men de olsa dinî esas ve inançlara uydurmak amacı ile cemiyet tesis, teş

kil, tanzim veya sevk ve idare eden kimse iki yı ldan yedi yı la kadar ağır 

hapis cezası ile cezalandırıl ır." Bu maddede kullanılan "Cemiyet " tabiri

nin meşru cemiyetle alâkası yoktur. Buradaki "Cemiyet" den maksat bir

den z iyade kimsenin fiilen bir araya gelmesi, fiilî bir b ir leşme meydana 

getirmesi, basit olsa bir teşkilât kurmaları demektir. İşte "Ticani Tarika-

tı"nın gerek gayesi, gerek kullandığı vasıtalar 163 üncü madde hükmü

ne dahildir. Bu sebeple bu tarikatın kurucularının 163 üncü madden in 

birinci f ıkrasına göre ve yedi yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırı l 

ması gerekir. Bu çeşit bir teşkilâta girenlere veya g irmek için yol göste

renlere aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince ceza veri lmelidir. 

"Heykel kırıcı lar 'a gel ince, eğer bunlar tesis, tanzim veya sevk ve ida

re edenler gurubuna dahil iseler onlar hakkındaki hükme tabi tutulacak

lardır. Bu gruba dahil edi lemiyen "heykel kır ıcı lar ' ın cemiyete sadece in

tisap etmiş olanlardan sayılmaları doğru değildir. Bunlar hakk ında 163 

üncü madden in dördüncü fıkrası tatbik edilmelidir. Bu fıkraya göre "Lâ

ikliğe aykırı olarak Devletin içtimai ve iktisadî veya siyasî veya hukuki te

mel nizamlarını kısmen de olsa dinî esas ve inançlara uydurmak amacı 

ile... propaganda yapan kimse bir yı ldan beş yıla kadar ağır hapis cezası 
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ile cezalandırı l ır." Propaganda yalnız söz ile veya yazı ile yapı lmaz. Fiil ve 

hareketler le de propaganda mümkündür . Ceza Hukuku müell i f leri bu 

hususta ittifak ederler. Atatürk heykellerine yapı lan taarruzlar bir âbide

nin tahrip edi lmesinden ziyade, muayyen bir gaye için yapı lan propagan

dadan, bir gösteriden başka bir şey değildir. Hâdiselerin gündüz cereyan 

etmesi bu propagandayı daha müessir hale get irmek içindir. 

3. İrtica hareketlerinin ciddiyetle takibedi lmeğe baş lanmış o lmasını 

görmekle münevver Türk vatandaşının huzur ve sükûnu avdet e tmekte

dir. Türk Yargıç lar ına büyük bir vazife düşüyor. Kanunda cezalar aşağı 

ve yukar ı iki had arasında tâyin edilmiştir. Sayın Yargıçların bu hadler 

arasında takdir haklarını kullanırken çok titiz davranacaklar ına tam ka

naat imiz vardır. Büyük bir teşkilât halinde ortaya çıkan irtica hareket le

rini önlemek için yargıcın takdir hakkı memleket in hizmetindedir . 

Prof. Dr. Faruk E R E M 

İRTİCA V A R MI, Y O K MU? (*) 

Burada dinî irticai anmak istiyoruz. İrtica tabiriyle de yalnız Atatürk 

inkı lâplar ından önceki devreye değil, hattâ Tanz imattan daha evvel lere 

g i tmek ve yurdumuzu en az yüz elli yıl geriye götürmek düşünces in i kas

tediyoruz. 

Buna mukaddesata dönmek diyenler var. 

Çok kere yazdık ve söyledik, bu zihniyet her yeni icadı matbaa dahil 

"b idat" sayıp Müslümanlara ondan sakınmayı öğrett iğ inden Osmanl ı 

devletiyle bütün İslâm âlemini Avrupa 'ya nisbeten bir kaç yüz yıl geri bı

rakmış ve onların y ıkımlar ında başlıca âmil o lmuştur. 

Mukaddesata dönmek tabiriyle bu eski zihniyete geri g i tmek istenil

mektedir . Bu ise Türklüğe ve İslâmiyete yapı lacak en büyük fenalıktır. 

Bugün irticai körüklemek isteyenler en çok hürriyet ve demokras i 

mefhumlar ına dayanmaya kalkışıyorlar ve şu muhakemey i yürütüyor

lar : Demokras i çoğunluğun istediklerini yerine get irmek demektir ; Türk 

Mil letinin çoğunluğu ise bizlerin yanındadır; hürriyet sayesinde biz taraf

tarlarımızı daha da arttırır ve dilediklerimizi yapar ve yaptırırız. 

"Dilediklerinin ne o lduğunu da yukarıda gördük; en az yüz elli yıl ön

ceki idare usullerini yeniden yürütmek! 

/*) Kudret Gazetesi: 5 Haziran 1951-1219 
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Bu usuller her türlü hürriyet mefhumundan uzak olduklar ından ve en 
koyu ve iptidai bir istibdadı tazammun ettiklerinden bu münasebet le ya
pılacak ilk müşahede şudur : Mürteciler hürriyeti sevdikleri için hürriyet 
istemiyorlar, ancak onu kökünden kaldırmak fırsatını elde etmek amaciy-
le kendilerine propaganda vesaire hürriyetinin veri lmesini istiyorlar. 

Buna göre çal ışma usulü bakımından mürteci ile komünis t aras ında 
çok öneml i bir benzerlik o lduğunu söylemek gerekir. Bunlar ın ikisi de 
hürriyeti , onun sayesinde kendi propagandalar ını ve çal ışmalarını ser
bestçe yapmak, fakat iktidara geçince bütün hürriyetleri boğmak için is
temektedir ler. 

Bu sırada irtica ençok şu iki konu üzerinde durmaktadır : a) V icdan 

hürriyetini kaldırmak; b) devlet ve din işlerinin birbir inden ayrı o lmasını 

reddederek Osmanl ı devrine geri dönmek. 

Resmi okul larda din derslerinin öğrenci veli lerinin isteklerine göre ih
tiyarî o lmayıp mecburi olması, kadınların yeniden zorla çarşafa sokulma
sı, erkeklere dört kadın almak hakkının tanınması, boşanmanın yalnız 
erkeğin keyfine tâbi olması gibi istekler hep v icdan hürriyeti, A d e m oğul 
ve kızlarının eşitliği, devlet ve din işlerinin birbir inden ayrı tutulması gi
bi yönleri kaldırmak amacını gütmektedir. 

Bu yo ldaki çalışmalar ve halk efkârını bu gibi düşünce ve isteklere 
doğru sevketmek gayreti aynı zamanda milletin dert ve s ız lanmalar ına 
çare ve ilâç bulamayan kifayetsiz bir hükümete edilecek en büyük hizmet 
ve yardımdır . 

Halk ucuzluk, asayiş, güven, geçim ferahlığı, iş gibi şeyler isteyeceği 
ve bu uğurda hükümet i sıkıştıracağı yerde mecburi din dersi, çarşaf ve 
saire isterse hem devlet işlerini gerektiği gibi düzenlemeyen beceriksiz 
hükümet hem de milleti soyan vurguncular rahat eder. 

Bunları belirttikten sonra bugün Türkiye 'de dinî irtica var mı, yok 

m u ? konusuna geçel im. 

Biz im inanımıza göre bu sırada yurdumuzda böyle bir irtica yoktur, 
sadece onu yaratmağa çalışan münferit mürteci ler vardır. 

Bir takım olaylar bize irticaın varlığı duygusunu uyandıracak özde 

idi. Bazı parti lerin kongrelerinde ve bi lhassa Demokrat Partinin Konya ve 

Afyon illeri içinde yapılan kongreler inde söylenilen sözler kuşku ve kaygı 

kaynağı o lmuştu. 

Bazı kimseler ve gazeteler k ısmen samimi olarak k ısmen de Millet 

Partisini sevmedikleri için irtica cereyanının en kuvvetl i olarak bu parti 

içinde bu lunduğunu söylüyor ve yazıyorlardı. 
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Halbuki , Millet Partisinin 30 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar dört günlük 

büyük kongresi hiç irtica kokusu vermemiş ve orada herkes en çok yur

dun i lerlemesi ve milletin daha iyi yaşayış şartları elde etmesi konular ı 

üzer inde durmuştur. 

Din meselesi de geri bir zihniyetle değil, bi lâkis medenî dünyan ın gi

dişine uygun en geniş bir v icdan hürriyetini ve teşki lât lanma serbestil i-

ğini sağlayacak biç imde ele alınmıştır. Dolayısiyle bu kongre yu rdumuz 

için ve gerçek samimî Müslümanlar için büyük bir müjdedir. 

Dinin devlet işlerine karıştır ı lmaması ve siyasal bir âlet d u r u m u n a 

düşürülerek kutsall ığının ç iğnenmekten sakını lması gerektiğini anlayan 

ve bu düşünceler i benimseyen büyük bir kütlenin var olduğu bu kongre

de apaçık görülmüştür. Bu kütleyi teşkil etmekte olan temiz ve gerçek 

Müslümanlar , dini halktan oy toplamak ve kendilerine basamak yapmak 

isteyen din tüccar ve simsarlarına hiç güvenmedikler ini , hattâ onlardan 

tiksindiklerini göstermişlerdir. 

Bunun Türk milletine açtığı ufuk şudur : Bundan böyle hiçbir ikti

dar, bazı mürteci leri veya sadece din tüccarlarını kul lanarak halkın dik

katini soygun, vurgun ve kötü idare gibi olaylardan ayırıp Osmanl ı dev

r indeki yıkıcı zihniyete uygun biçimde dini s iyasaya âlet eden istekler 

üzer inde toplamaya muvaffak olamıyacaktır. 

Keza gerçek Müslümanlar ibadetlerini şerbetçe yapmak ve dinî ihti

yaçlar ını tatmin etmek isteğinde olmakla beraber, iktidarın h izmet inde 

bu lunan veya sadece kendi kör taassuplarının esiri olan kimseler in ar

kasına katılıp dinî inananlarının siyasal bir âlet gibi kul lanı lmasına mü

saade etmiyeceklerdir. 

Mürteci ler in ve din simsarlarının var olan parti lerin içine sokulmak

tan vazgeçip kendi başlarına bir parti kuramıyacaklar ı ve şu veya bu par

tinin kanadı altına sığınmaya mecbur oldukları da anlaşı lmaktadır . 

Bütün bunlar Müslümanl ığ ın geleceği için çok ümit verici o lduğu gi

bi yurdumuz bakımından da sevilecek yönlerdir. 

Hikmet B A Y U R 
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ARTIK YETER (*) 

İstiklâl Savaşının büyük kahramanı , Türk inkı lâpınm baş yaratıcısı , 

hürriyet ler imizin eşsiz temsilcisi Atatürk'e karşı bir müddett i r girişilen 

tecavüz hareketleri son zamanlarda göze çarparcasına (göze çarpar da ne 

demek ) yüreğimize bıçak saplanırcasma arttı. Birbir inden çok uzak yurt 

köşeler inde, birbirini belki hiç tanımıyan, fakat hayret edi lecek kadar 

birbir ine benziyen çember sakallı, karanlık suratlı bir takım adamlar 

rastladıkları büstlere, heykellere saldırıyor, cezbeye tutu lmuş meczublar 

hal inde hırstan kan çanağına dönmüş gözlerile etrafa donuk bakışlar atı

yorlar. 

Ve biz inkılâp nesilleri, bu anlaşı lmaz, esrar dolu hareket in manas ın ı 

çözemiyoruz. Atatürk anıt larına karşı işlenen suçlardan yalnız gazetele

re aksedenler in sayısı ş imdiye kadar düzineleri çok aştığı halde resmî 

ağızlar memleket te irtica o lmadığına dair demeçler veriyor, v icdan hürri

yet inin kutsal l ığ ından bahsediyorlar. Başı sarıklı adamlar ın şapka kanu

nu ile alay ettiğini, bir çok yerlerde kadınların çarşafsız sokağa ç ıkama

dığını, mahal le aralarında gürül gürül arap harfleri okutan mektebler 

açıldığını görüyor, duyuyor ve yazıyoruz. Aldığımız cevap, bunlar ın mü

balâğal ı o lduğunu imâ eden bir el işaretinden ibarettir. 

Peki bu olanlar nedir? Memleket in en büyük evladının hat ırasına kar

şı Ankara gibi bir yerde, Orduevinin kapısı önünde güpegündüz el uza

tabi lmek için bir insan nereden cesaret alabilir? Bu yarı deli lerin, mec-

zubların, mürteci lerin arkasında pek akıllı, pek usta ve hesaplı bir teşki

lât bulunabi leceğini düşünmüyor muyuz? Hatta böyle bir teşkilâtın em

rine g irmeksiz in bu adamlar ın birbiri lerinden habersiz aralar ında bu ka

dar ahenkl i bir işbirliği kuramıyacaklarını tahmin etmiyor muyuz? 

Bir çok şeyler düşündüğümüze , pek ince tahminlerde bu lunduğumu

za şüphe yoktur. Fakat dostlar, darı lmayın, gücenmeyin a m a bu gidişin 

sonu hiç de parlak değildir. Demokrasi ile irticai bağdaşt ı rmak, ateşle 

suyu bir arada korumaya çal ışmaktan farksızdır. Ya demokras i vardır di

yeceğiz ve onu yaşatmak için irticaın da, komünizmin de kafasını ezece

ğiz; yahud da irtica demokrasiy i alaşağı edecek ve sonra komün i zme bu

yur diyecektir. 

Dinin polit ikaya (âlet edi lemiyeceğini ilân eden Atatürk, İs lâm dinine 

şark milletleri tarihinde hiç bir önderin yapamadığ ı bir büyük hizmette 

bu lunmuştu . İstismarcı yobazların şerrinden halkı kurtarmak, gerçek 

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 28 Haziran 1951 
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v icdan hürriyetini yurdumuzda kurmak, vatandaşa medeni haklarını 

sağ lamak halis dindarlar Tanrı ile başbaşa bırakabi lmek için din s imsar -

cı l ığmı yasak etmek, yani dini polit ikadan uzaklaşt ırmak şarttı. Bu yapı l

madıkça, muasır medeniyet seviyesine yaklaşmak ne kel ime, Ortaçağ ha

yat ından bir adım ayrı lmamıza imkân tasavvur edi lemezdi. 

Halbuki biz muasır medeniyet düzeninin en yüksek ifadesi olan de

mokras i rejimini yurdumuzda ilerletmiye davranırken Atatürk 'ün vakti le 

koyduğu şart prensipi kendi elimizle zedeledik. V icdan hürriyeti adı al

t ında bir takım dar kafalı yobazların vicdanlara baskı yapmas ına göz 

yumduk . Partiler arasındaki mücadelede rey avcılığı her türlü düşünce

nin üstünde geliyordu. Bu yüzden bir çok şeylere göz yumuldu . Türbeler 

açıldı, tarikat şeyhlerine aday listelerinde yer verildi, muskacı lara, falcı

lara ses çıkarı lmaz oldu ve nihayet işte bugünlere ulaştık. 

İrticaa avans verme bahsinde ilk adımı Halk Partisinin attığını bura

da bir kaç defa yazdığımı hatır l ıyorum. Şunu kesin olarak söylemel iy im 

ki, Halk Partisinin işlediği hata, daha sonra Demokrat hükümet in aynı 

yo lda işlediği hataları mazur görmemiz için bir sebep sayı lamaz. Bugün 

göze batan realite şudur : Din maskesi altında demokrasiye , medenî hak

larımıza, hürriyetlerimize, inkılâplarımıza ve inkı lâplarımızın sembolü 

aziz Atamıza alenen saldırı lmaktadır. Millî v icdan rahatsızdır ve başl ıyan 

kim olursa olsun, bu halin sorumlusu elbette bugünkü hükümett i r . İn

kı lâp prensiplerine kayıdsız şartsız bağlılık prensipine bir an önce dön

mezsek, demokrasinin bu memlekette kısa zamanda yeniden bir hayal 

olabileceğini unutmıyal ım. 

Nadir NADİ 

ÇİRKİN TECAVÜZLER KARŞIS INDA (*) 

Çirkin tecavüzler devam etmektedir. Atatürk 'ün heykelleri yer yer kı

r ı lmakta, y ıkı lmak istenmektedir. 

Atatürk yaşıyan bir devlet adamı, bir asker, bir polit ikacı o lmadığ ına 

göre, bu çirkin tecavüzlerin bir tek mânası vardır : 

Atatürk adının sembol olduğu ilerilik, medenil ik, yükse lme hareketi

nin düşmanlar ı , devlet kanunlarını hiçe sayarak, pervasızca nümay iş 

yapmaktadır lar . Bu nümayişler gelişi güzel o lmamaktadır . Tertiplidir. Bir 

merkezden idare edildiğini gösterecek mahiyettedir. 

(*) Ulus Gazetesi : 29 Haziran 1951-10 779 
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Hâdiseyi nefretle teessür duyan İl işlerimizden sıyrılarak objektif bir 

tarzda müta lâa etmeliyiz. 

Evvelâ şu noktayı belirtelim : Serbest münakaşa hayat ında, her fikir 

etrafında çeşitli görüşler ortaya konabilir. Fikir serbestl iğinin sınırları ih

t imamla çizilmelidir. Bizde aşırı sağ ve aşırı sol propagandası yasak edil

miştir. Din duygularının siyaset sahasında sömürülmesi yasak edi lmiş

tir. Bu mahdut kayıtlar dışında fikir münakaşas ı serbesttir. Hattâ inkı

lâplardan bazıları aleyhinde dahi propaganda serbestçe yapı labi lmekte

dir. Nitekim bir müddettir, inkılâplara karşı cephe alanlar fikirlerini sis

temli olarak yaymaktadır lar. Atatürk inkılâpları ile bu memlekete fenalık 

etti d iyenlerden tutunuz, inkılâpları ikiye ayırıp bir k ısmını kabul , bir 

kısmını reddedenlere de rast lanmaktadır. 

Türkiye 'nin ancak Atatürk inkılâpları ile kurtu lduğuna ve yen iden 

uçuruma yuvar lanmaması için bu inkılâplara sımsıkı sar ı lmaktan başka 

çıkar yol o lmadığına kaani bulunanlardanız. 

Bununla beraber, bizden başka türlü düşünenlere karşı kin beslemi

yoruz. Bunlar ın susturulması için kanun çıkarı lmasını da asla doğru 

bulmuyoruz . 

Fakat bir müddett ir karşılaşılan tecavüzlerin fikir serbestl iği ile hiç
bir ilgisi yoktur. Bu hareketler Devletin kanunlar ına karşı gir işi lmiş zor
ba tecavüzlerdir. Ve bu sebepten şiddetle bastır ı lması lâzımdır. Atatürk, 
o derece yüksekte, gönüllerde, o derecede derin sevgi kökleri salmış bu
lunmaktadır ki, bu çirkin tecavüzler onun aziz hatırasını en küçük ölçü
de rahatsız edecek değildir. O bakımdan, heykele ve büste tecavüz, bu 
hareketler i yapanlar ın ne kadar iptidai insanlar o lduğunu göstermekten 
başka bir netice doğuramaz. Lâkin, işin devlet hukuk nizamına taarruz 
bak ımından müsamahaya asla tahammülü yoktur. 

Meselenin mühim olan bir diğer veçhesi de şudur : 

Tecavüzler tertiplidir, sistemlidir. Şu veya bu zavallı insanın kendil i

ğ inden, taassup sebebiyle Atatürk heykellerini k ırmaya kalktığını kabul 

e tmek için çok saf o lmak lâzımdır. İşin içinde iş vardır. Hem de, sağ ifra

tın memleket imizdeki seviyesi gözönünde tutulduğu takdirde tesl im edi

lecektir ki, şu veya bu tarikatın yürütülemiyeceği mükemmel iye t te bir 

tertip karşıs ında bulunulmaktadır . Yakın Doğu memleket ler inde koyu si

yasi ve dini taassup cereyanlarını kimlerin körüklediği artık meçhul de

ğildir. Bu işlede kominformun rolü mühimdir . İran'da, Mısır 'da ve benze

ri yer lerde olup bitenler bizim memleket için en uyandırıcı ibret levhala

rıdır. 
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Hâdise pek mühimdir . Hattâ hayatidir. Ş imdiye kadar Türkiye 'de 

içerden oynamak mümkün olamamıştır . Görünen belirtiler bu sahada 

memleket imiz in de bir çal ışma konusu haline getir i lmek istendiğini an

latmaktadır . 

Vatanını seven her Türk gözünü dört açmalıdır. Hükümet eldeki ka

nunlar ın tatbikinde çok dikkatli olmalıdır. Tertipçileri meydana çıkar

mak ve Türkiye 'de bu türlü oyunların sökmiyeceğini ispat e tmek lâz ım

dır. 

İşte Atatürk heykellerine yapı lan çirkin tecavüzler, hatıra ve his me

selesinden ayrı olarak asıl bu zaviyeden ibret verici ve uyandırıcıdır. 

Nihat E R İ M 

ATATÜRK 'E EL KALDIRAN Ç O C U K L A R (*) 

Ankara köylerinden birinde Atatürk'ün büstünü parçalamış sefil kı

yafetli iki çocuğun resminden gözlerimi bir türlü ay ıramıyorum. Benim 

bu çehreleri mut laka bir yerde görmüşlüğüm var. Fakat nerede? 

Uzun bir parçası Anado lunun köşe bucağını do laşmakla geçmiş mes

lek hayat ımın hatıralarını yokluyorum : Bir akşamüstü Orta Anado lu

nun köy okulu bahçesinde bana ayran ikram eden ve bir Atatürk men-

zumes i okuyan yanık yüzlü çocuk mu? Gene bir gün Karaköseden Van 'a 

inerken bir dereye batmış otomobil imize yard ıma koşuşan sonra öğret

men o lduğumuzu öğrenince evlerinden kasketlerini getiren ve parampar

ça gömlekler inin, darmadağın saçlarının üzerine bu yepyeni mekteb kas

ketlerini geçirerek önümüzde geçid töreni yapan ve gene bir Atatürk mar

şı okuyan çocuklardan biri mi? Batının, doğunun, karlı kuzey dağlar ının 

güneşl i güney ovalarının yüzlerce köy okulunda konuştuğum, ayrı ayrı 

okşayıp sevdiğim ve hepsi duvarlara asılmış Atatürk resimleri , onun ça

mur veya taştan yapı lmış iptidaî büstleri önünde, en övünülecek marifet

ler gibi bana Atatürk'ü anlamış binlerle, binlerle çocuktan ikisi, fakat 

hangi ler i? Çünkü çehrelerini, bakışlarını, gülüşlerini, duruşlar ını gayet 

iyi hat ır l ıyorum. Hattâ önümdeki iki fotoğrafın konuşmas ı m ü m k ü n olsa 

seslerini de bulacağım. 

Garibdir ki ben yalnız iki çocukta değil kafile kafile karakol lara götü

rülen o çember sakallı Ticanî resimlerinin çoğunda da gene aynı tanıdı-

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 12 Temmuz 1951-9678 
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ğım çocuk çehrelerini görüyorum. Bakmayın o çember sakallara, kin 

ile kısılıp burku lmuş ağızlara, sizinle gözgöze ge lmemek için inadla yana 

çevri lmiş boyunlara.. . Onların çoğu gene bir takım yalancı görünüşlerdir ; 

kaldırın o maskeleri ; Alt larında yaşı belki de otuzu geçmemiş ; çarşafı, ka

vuğu, eski yazıyı ancak karikatürlerde görmüş o dünkü okul çocuğu nes

lini, yüzler inin güneşten ve gençlikten pırıl pırıl yanan sedef gibi renkle-

rile en çiçeği burnunda üniversite ve ordu gençliğini bulacağınıza hiç 

şüphe yok. O halde bu ürkütücü ortaçağ maskeler ini kim onlara taktı? 

Ticaniler ve daha başka tarikatçiler öyle mi? Bunu da gene hiç şüphe 

yok. Fakat ben bu işte Ticanilerden daha suçlu birini tanıyorum : Ben 

kend im ve hatırları ka lmazsa daha bir çoklarımız, Atatürk 'ün tesl im et

tiği şemayı lâyıkı gibi işlemesini bi lmemiş bütün aydın nesiller... Köy 

okul lar ındaki gazetelerden kesi lmiş ve oymalı uçurutma kâğıdlari le süs

lenmiş Atatürk köşeleri önünde Onun için manzumeler ve şarkılar okut

makla vazifelerimizi yaptığımızı vehmettik. Bizler de Ticanî Pi lâvoğlu gibi 

çocuklar ımız ın yüzüne bir takım maskeler takmakla yet indik. 

Doğrusu aranırsa buna suç demek de belki fazla olur. Çünkü hepi

miz büsbütün boş o turmuş da sayılmayız. Otuz senedenber i elbette iyi 

kötü bir şeyler yapmağa uğraştık. Fakat görülüyor ki bu kâfi ge lmemiş 

İnkılâpın davalarını daha fazla bir ciddilik, daha yüksek bir anlayışla ele 

almayı becerememişiz . Softayı, Nasreddin Hocanın tilkisi gibi, baş ından 

sarığı alındığı ve bir parça da ürkütüldüğü zaman kılıksız ve âciz bir fı-

kara hal ine düşecek ve beş on yıl süründükten sonra ölüp zürriyeti ke

silecek muayyen bir insan sandık. Onun en aydınlar ımıza kadar bir ço

ğumuzun içinde uyuklayan bir ruh o lduğunu, saati gel ince türlü türlü 

şekiller alt ında hortlayacağını göremedik. Evet bu zavallı genç çocukları 

Ticani lere teslim eden bizleriz. 

Dikkat edilirse totalitarist rejimcilerin kurucular ı bütün ümidler ini 

ellerine alacakları yeni çocuk nesillerine bağlamışlardır . Mussol ini , eski 

Roma rüyasını görmeğe başladığı günlerde omuzlar ında Sezar ' ın manto -

sile, yeni lejyonlarının geçid törenlerini seyrederken arasıra kocaman 

gözlerini daldırarak : "Güzel, fakat ne yazık ki yaşamayı çok seviyorlar 

bunlar " diye ye'se kapılır gibi oluyordu. Fakat gene onlardan başkas ında 

göremiyerek : "Daha küçükleri ona göre yetişt ireceğiz" d iyordu. Hitler' in 

ümidler i de gene onlardaydı ve iki diktatör küçük mekteb çocuklar ına 

her zaman eldeki hazır kuvvet lerden çok daha fazla ehemmiye t verdiler. 
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Stalin daha da kuvvetli konuşur : "İ lkönce ele al ınacak şey doğan ve 

gel işen şeydir... Şimdilik gözlerimize bir istikrar manzaras ı gös termese 

dahi. . . Demek ki hareketlerimizi şimdilik hâkim kuvvet i temsil edecek 

d u r u m d a da bulunsalar, gel işme çağlarını tamamlamış sosyal tabakala

ra değil gel işme halinde olan ve geleceğe sahib bu lunan tabakalar üstü

ne kurmak zorundayız . " 

"Doğan ve gelişen şey" sözü çocukluğun, gençliğin en doğru tarifin

den başka nedir? "Marks izm-Leninizm" in, komünist ler in gündel ik hare

ketlerine sanıldığından çok daha ziyade nüfuz etmiş bu lunan bu dersi 

onları gençlik davasına herşeyden daha fazla bir ihtiras ile i lg i lendirmek

tedir. Her rejim pek tabiî olarak istikbali düşünür. Fakat çocuğun istik

balin kendisi o lduğuna inanan komünist ler bu dava ile i lg i lenmeği yalnız 

bir zaruret değil doktrinlerinin bir emri olarak kabul ederler. Ni tekim 

Fransa 'da 1946 seçimlerinden sonra bir aralık hükümet i başka parti ler

le pay laşmak durumuna gelen komünist partisi İç İşleri Bakanl ığ ı vesa

ire gibi daha fazla işlerine geleceği sanılan Bakanl ıklara iltifat e tmemiş , 

Millî Eğit im ve Millî Müdafaa Bakanlıkları için şiddetle ısrarlar yapmışt ı r . 

Millî Eğit imin niçin olduğu malûm. Millî Müdafaa ise silâhlı bir kuvvete 

sahib bu lunmaktan ziyade en tesirli bir terbiye vasıtasını el lerine a lmış 

o lmak için. Çünkü daha o zaman Komünist Merkez Komitesinin bir be

yannames inde kendi ağızlarile açıkladıkları üzere memleket in en boz lma-

mış unsuru olan mekteb çocuğu "bu her tesiri kolayca kabul çağ ında el 

alt ına a l ınmakta ve milletin menfaatlerine aykırı bir yo la sürüklenmekte

dir... Ordu ise " farmasyon çağında gene halk askerlerini, pol it ika bakı

mından halka karşı yönel tmek için en iyi bir vasıtadır. 

Pi lâvoğullarının böyle uzun ve derin hesablara akılları ereceğini zan

ne tmem. Fakat neticeler birdir. Ankara 'nın en kalabalık bir caddes inde , 

Orduev i karşısında güpegündüz pabuçlarını sıyırarak el inde çekiçle Ata

türk heykel ine t ırmanan vahşi sakallı bedbaht da, köyde Atatürk 'ün büs

tünü kıran çocuk da adeta bir mektebde formasyonlarını yaparak mey

dana sal ıveri lmeğe başlamış mil itanlara benzerler. 

Fakat hele o "kimsesiz, avara çocuklar!" Birincisine keyfiniz isterse 

meczub diyebilirsiniz. Fakat kendileri bir köşeye sinerek bu iki çocuğun 

eline çekiç veya taş verenler için, çocuğu kendi maksad ına âlet ederek 

manen öldürenler için asla af tasavvur etmemeliyiz. Çünkü Atatürk 'ün, 

nihayet bir taş parçası olan heykel inden çok daha kutsal birşeyini biz 

kendimiz kırmış oluruz. 

Reşad Nuri G Ü N T E K İ N 
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VİCDAN HÜRRİYETİNİ TEHDİT E D E N L E R (*) 

Atatürk inkılâpının en birinci temelini ve Türk Milletinin en muazzam 
inkılâpını teşkil eden vicdan hürriyeti bugün memleket imizde tehdit al
t ındadır. Bütün Türk münevverleri , bütün Türk Milleti bu hakikat ile 
karşı karşıya gelmeli, düşünmel i ve kendisine açık, keskin ve met in bir 
hareket hattı çizmelidir. Yoksa asırlarca müddet Şark dünyasın ı karan
lık ve dehşet içinde bırakmış medeniyet â leminden, terakkiden ve yüksel
meden a l ıkoymuş müthiş istibdat bizi tekrar geriye, karanlıklara, batak
lıklara sürükliyebil ir. 

1950 Seçimleri esnasında ve bu seçimlerden sonra masum hürmet 
telkin edecek zevahir altında ortaya çıkan bir harekatın mahiyet i hakkın
da hiç bir şüphe kalmadı ve tehdit ve tehlike inkâr kabul etmez bir tarz 
ve şekilde karşımıza dikildi. 

Başlangıçta, yakın mazinin irtica hareketlerini yak ından görüp yaşa
mamış kimseler için bu harekette endişe edilecek bir şey bulunamıyabi -
lirdi. Bu zan, ile memlekette bir irtica ve inkılâp düşmanl ığ ı tahrikatı 
mevcut o lmadığ ına hükmedi ld i ve endişe gösterenlerin sözlerine ehemmi
yet ver i lmemek istendi. Fakat, vicdan hürriyetine suikastlerin arkası ke
silmedi. Bilâkis arttı ve dairesi genişledi. Atatürk'ün heykelleri taraf taraf 
parçalanıyordu. İçişleri Bakanlığı tedbir namına bula bula heykelleri bek
çilerle korumak yolunu tatbik etmeğe kalktı! Fakat Ticaniler Ankara 'n ın 
göbeğinde güpegündüz herkesin gözü önünde, Atatürk 'ün heykel ine tır
manıp çekiçle onu parçalamak küstahlığına kalkmaktan çekinmediler. 

Ticani adı alt ında dinin ve islamiyetin fuzuli muhafızları ve fedaileri 
ro lünü takınan, ne oldukları, nereden talimat aldıkları bi l inmiyen, yalnız 
nasıl bir hedef takip ettiklerinde artık kimsenin şüphesi ka lmıyan bir ta
k ım adamlar pervasızca kafamıza, ruhumuza Hürriyet imize, çağ ımıza 
balta indirmeğe başladılar. Yalnız heykellere t ırmanmıyorlar, cami lerde 
minber lere çıkıyorlar. Kutsi bir ibadet yeri o lması icabeden camiler i en 
çirkin bir siyaset propagandası ile kirletiyorlar ve bunu da sözde din na
mına yapar gibi görünüyorlar. 

V icdan hürriyetini Türk 'ün selameti ve terakkisi için en büyük bir 
prensip olarak kabul eden Türk İnkılâpçıları k imsenin dinine, imanına, 
ibadet ine müdahele etmezler ve bunu akıl larından geçirmezler. V icdan 
hürriyeti Türkiye 'de Atatürk inkılâpından hücum veya baskı görmemiş 
bi lakis Atatürk inkılâpı sayesindedir ki Türk Vatanı v icdan hürriyet ine 
kavuşmuştur . 

(*) Ulus Gazetesi: 14 Temmuz 1951-10 794 
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Görüyoruz ki v icdan hürriyeti namına "putları" k ı rmak isteyen, her
kesin din ve imanına dil uzatan kadınları kafes arkasına ve peçe alt ına 
kapamağa uğraşan, islâmlık ve şeriat namına dünya işlerine ve hareket
lerine karışan, kıyafetimize, yaşayışımıza, düşünceler imize ve kanaatler i 
mize müdaha le eden adamlar türemiştir. Vicdan hürriyet ine asıl taarruz 
onlardan geliyor. Bizim aramızda kimseye niçin camiye g id iyorsunuz, di
ye tariz eden yok. Fakat niçin şapka giyiyorsunuz, niçin peçesiz geziyor
sunuz diye boğaz ımıza sarılanlar var. 

Bu adamlar Menemen'de bir mektep hocasını da yakalayarak sokak 
ortas ında boğazlamışlardı . Ve bunu din namına yapmak iddiasını ileri 
sürmüşlerdi . İşte bu çılgınların ve canilerin ağzında "v icdan hürr iyet i " 
davasını görüyoruz. Onların anladıkları v icdan hürriyeti budur. 

Bir sene evveline gel inceye kadar böyle bir küstahlık, böyle bir teca
vüz görü lmemiş o lduğunu düşünürsek ortaya fenaya doğru bir değişikli
ğin vukua gelmediğini inkâra mecal kalır mı? 

Bu caniler bu cüreti nereden buldular? Müslümanl ık maskes i altın
da müslümanl ığ ı da, Türklüğü de, vatanı da y ıkmağa çal ışan bu adam
ların ipleri k imin el indedir? Bunların hemen hepsinin bir deli raporu ile 
karş ımıza çıktığını görürsek ne tertipli bir suikast şebekesi ile sar ı lmak
ta o lduğumuza dair içimizde bir şüphe kalır mı? Memleket i bu deli lerin 
sevk ve idaresine mi bırakacağız? Delilerde bu teşkilât, bu fikri takip, bu 
sebat, bu çal ışma görülemez. Hain, vatan düşmanı bir p ropaganda mem
leketin mezarını kazmakla meşgul. Hükümet Şefini memleket in ilk gör
düğü "müs lüman" Başbakan diye alkışlıyarak güya onun himayesi alt ın
da imişler gibi davranan ve inkılâpçı zümreyi ikiye bölerek, birbir lerine 
düşürerek bir otorite zaafı yaratmak ve bundan istifade e tmek istiyen va
tan ve hürriyet düşmanlar ı keskin ve radikal surette ezi lmelidir. Tered
düt ve gevşeklik bize çok pahal ıya malolabilir. 

Hüseyin Cahit YALÇ IN 

A T A T Ü R K KANUNU (*) 

Anayasaya aykırı o lmadığına dair bir oy farkla (başkanın oyu) komis

yondan çıkan Atatürk Kanunu yarın Büyük Millet Mecl is inde yen iden 

görüşülecektir . Bu çok nazik konu üzerinde yanl ış an laşmalara meydan 

ver i lmemesi ve rejimin menfaatlerine en uygun bir neticeye var ı lması bi

z im biricik kaygumuzdur . 

(*) Cumhuriyet Gazetesi : 1 7 Temmuz 1951-9683 
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İlk önce şurasını bel irtmek isteriz ki, Atatürk 'ün aziz hat ırasına bağ

lılık hususunda, Millet Meclisi ezici çoğunluğu ile yekpare bir kaya gibi 

ayaktadır. Bir parça iz'an sahibi olup da bu Büyük Adamın İstiklâl Sava

şında ve ondan sonra ki inkılâp devrinde gördüğü hizmetleri takdir e tme

meğe zaten imkân var mıdır? 20 inci yüzyıl Türk mucizes inin ön safında 

yer alan daimi kahraman elbette Atatürk'tür ve da ima Atatürk kalacak

tır. Sunulan kanunun itirazlara uğramasını bahane ederek Mecl iste gü

ya bir Atatürk düşmanl ığ ı varmış gibi bir düşünceye kapı lmak yanlıştır. 

Gerek Adalet ve Anayasa Komisyonlar ında gerek umumi heyette kanun 

projesini tenkid eden milletvekil lerinin çoğu Atatürk 'e en az o projeyi sa

vunanlar kadar bağlıdırlar. Tenkidler, daha ziyade varı lmak istenen he

defe bu metnin elveremiyeceği kaygusundan doğmaktadır . 

Başbakan Adnan Menderes ' in evvelki gün Eskişehir D.P. kongres in

de söylediği gibi Atatürk heykellerine karşı girişilen taarruzlar Abideler in 

taşını, tuncunu değil, onların temsil ettiği inkılâpı "kasdetmektedir . " 

Esasen şimdiye kadar yurdumuzun bir çok köşelerine diki lmiş olan hey

kel ve büstler de Atatürk 'ün unutulmaz çizgileri sayesinde gene sadece 

inkılâpı temsil etmek gayesini güder. Kurtuluş Harbi ve Türk devr imi ol

masaydı Atatürk elbette lâalettayin bir Paşadan başka bir şey o lmıyacak, 

devrini öylece tamamlayıp göçecekti. Atatürk heykel ler ine saldıranlar ha

kikatle Türk inkılâpını y ıkmak istedikleri içindir ki Atatürk 'e ve eserine 

aşkla bağ lanan vatandaş haklı olarak düşünüyor : 

- İnkılâpı korumak için en uygun tedbir bu mudur? 

Farzediniz ki canilerin hepsini yakaladık ve heykel kırıcı larıyla Ata

türk sövücülerinin cezasını 10 yıla çıkardık. Böylelikle İnkılâpı ve Ata

türk 'ün (taştan, tuncdan gayrı) bugün yaşıyan asıl varlığını koruyabi le

cek miyiz? Adı geçen proje bu şekilde kanunlaştığı takdirde din simsar

larının faaliyeti duracak mıdır? Atatürk heykellerine dokunmağa cesaret 

edemiyen yobazlar doğrudan doğruya inkılâpa pala sa l lamaktan çekine

cekler midir? Kadını eve kapamak, Arap harflerine dönmek, Medeni Ka

nunu lağvetmek, onun yerine şeriat ahkâmını yeniden tesis e tmek gibi 

yarı açık, yarı gizli hâlâ devam eden propagandalar böyle tedbirle önlene

bi lecek midir? 

Unutmamal ıd ır ki inkılâpı temsil eden eserler sadece Atatürk heykel

ler inden de ibaret değildir. Yar ın bir yobaz çıkar da, mese la Menemen 'de

ki Kubi lay abidesini kırarsa, bu hareket mubah mı görülecektir? 

Bizim kanaat imizce inkılâpları koruyabi lmek için i lkönce yürür lükte

ki kanunlar ı iyi tatbik etmek, gerekirse bunları kuvvet lendirmek lâzım-
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dır. Kıyafet kanununa, harf kanununa aykırı hareket lere maalese f bir 

müddett ir sıkça rast lanmaktadır. Dini siyasete âlet e tmek hedefini güden 

teşebbüslere karşı mevzuatımızı yeniden gözden geç irmeğe de ihtiyaç 

vardır. Bunun dışında inkılâpı temsil eden her türlü sanat eserler ine 

(heykel, büst, resim, levha ve saireye) karşı işlenecek suçlara ağır ceza

lar konmalıdır . Sinesinde memleket imiz in en kuvvetli hukukçular ın ın 

yer aldığı Büyük Millet Meclisi Atatürk'ü ve eserini gerçekten koruyacak 

hukuki formül hangisi ise onu bulmakta elbette güçlük çekmiyecekt ir . 

Nadir NADİ 

TARİHÎ BİR KARAR (*) 

Büyük Millet Meclisi dün tarihî toplantı larından birini yapmış ve Ata

türk 'ün eserlerini koruma hakkındaki Kanunu kahir bir ekseriyet le ka

bul etmiştir. 

Büyük Millet Meclisinin aldığı bu karar, milletin hakiki reyiyle m e m 

leket mukadderat ın ı idare mesuliyetini üzerine alan gerçek millet temsil

cilerinin, inkılâplarımıza ne kadar canla başla bağlı bulunduklar ın ı ve 

bunu ne büyük bir azimle müdafaa ettiklerini gösteren en güzel bir mi

saldir. 

Hatır larda olduğu gibi, Atatürk Kanunu üzerinde bir çok çetin tartış

malar ve ağır müzakereler olmuştur. Fakat bu kanuna karşı söz söyli-

yenler in de, sırf hukuki bir şekil meselesi bakımından it irazlarda bulun

dukları , yoksa, Türkiye inkılâplarının büyük banisi Atatürk 'e ve onun 

eserler ine bütün mevcudiyetleriyle bağlı oldukları asla şüphe götürmez 

bir hakikatt ir . 

O halde kanun hakkında yapı lan uzun müzakereler en hakikî mürş i 

din ilim o lduğunu teyid eden ve bu memlekette en büyük kudret in milli 

irade üzerinde toplandığını daima tekrar etmekten geri ka lmamış bulu

nan Atatürk 'ün eserlerine sadakatin tam bir ifadesidir. 

İlmi, vicdanı, ve medeniyet hamlelerini daima kendis ine şiar ed inmiş 

olan Büyük Millet Meclisi, dün bu husustaki kanun esasını kabul etmek

le bu memleket te irticaa asla meydan veri lmiyeceğini ve inkı lâplar ımıza 

tevcih edilecek her harekete milli şuura tercüman olarak şiddetle karşı 

konacağını bir defa daha teyid etmiş bulunmaktadır . 

(*) Zafer Gazetesi : 24 Temmuz 1951-810, 812 
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Büyük Millet Meclisi bu karariyle kesin olarak göstermişt ir ki, bu 
memleket te geri bir z ihniyete en ufak bir müsamaha yapı lamıyacakt ır . 
Bu vatanı orta çağın karanlıklarına sürüklemeğe yeltenenler olursa, on
lar behemeha l lâyık oldukları en ağır cezaya çarpılacaklardır. 

Büyük mücadeleler le işbaşına gelen hakiki millet temsi lc i ler inden, 

hakiki mil letvekil lerinden beklenen bu idi. 

Onları tebrike kendimizi asla salahiyetli görmüyoruz . Çünkü millet-

veki l ler imiz vazifelerini yaptılar. Asıl tebrik ve takdire lâyık olan böyle in

kılâpçı milletvekillerini seçip işbaşına getiren Büyük Türk Milletidir. 

Mümtaz Faik FEN İK 

K A N U N OLAN TASARI (*) 

Atatürk 'ün hatırasını ve eserlerini korumak amacı ile hazır lanan ka

nun tasarısı evvelki gün Büyük Millet Mecl isinde ezici bir çoğunlukla ka

bul edildi. Oya katılan 288 Milletvekil inden ancak elli kadarı tasarının 

a leyhinde bulunmuştur ki, bunların da hemen hepsi esasa değil, şekle 

veya manaya aid düşünceler in tesiri altında hareket etmişlerdir. Böylece, 

ö lümünden onüç yıl sonra yer yer heykelleri bir takım serseriler meczup

lar taraf ından kırılan, hatırası ve eseri ne idiği belirsiz bazı kumarbaz lar , 

şarlatanlar ve din simsarları tarafından saldırıya uğrayan büyük Atamız 

(saldırganlar arasında bir tane namuslu hatta şuurlu insan yoktur ) . Tek 

derecel i hür seçimlerle kuru lmuş Millet Mecl is inde eşsiz bir zafer kazan

mış oluyor. 

Biz bu hadiseyi Türk inkılâplarının bir zaferi olarak alkışl ıyor ve Ata

türk'ten gençl iğe emanet kalan büyük eserin ölmezl iğine daha ateşli bir 

inançla bağlanıyoruz. Çünkü, evvelki gün Büyük Millet Mecl is inde tasa

rıyı savunmak üzere kürsüye çıkan Mil letvekil lerinden hepsi şu düşün

ceyi kesin olarak açıklamışlardır. Atatürk 'ün hâtırasına ve onu temsil 

eden eserlerine karşı yapı lan taarruzlar doğrudan doğruya Türk inkılâpı-

na ve Türk Cumhuriyet ine karşı göze al ınmış tecavüzlerdir. Atatürk sö-

vücüler ini ve heykel kırıcılarını cezalandırmaktan maksat , bunca ıstırab-

lar ve fedakarlıklar pahasına kazanılan inkılâpları korumaktır . 

Okurlar ımız ın hatırlayacağı gibi, bu konuda ilk günden beri biz im bi

ricik kaygumuz bundan başka bir şey değildi. Çanakkale , Sakarya, 

Dumlup ınar elbette askerce birer deha eseri idi. 

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 25 Temmuz 1951-9691 
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Bu ayarda zafer kazanan ünlü komutanlardan cihan tarihinde misal

ler göstermek mümkündür . Atatürk'ün asıl dehası kurtulan Türk cemi

yet ine kendi kendini bulmanın, yaşamanın ve yükse lmenin yo lunu gös

termiş olmasıdır. Bunun da anahtarı Türk inkılâpları dediğimiz bizi hu

rafelerden, köhne inançlardan, paslanmış doğmalardan kurtar ıp ferd ve 

mil let haysiyetine çağdaş insanlığa, bir kel ime ile müsbe t düşünceye 

ulaşt ıran prensiplerde saklıdır. 

Garpl ı laşma tarihimizde emsalini görmediğimiz bir hürriyet havas ına 

birdenbire kavuştuğumuzdan beri söz ve yazı hürriyetini kötü maksad-

ları uğruna kul lanmak istiyenler iki yol tutmuşlardı. Bunlardan bir kıs

mı her türlü inkılâp hareketlerine uluorta hücum ediyor, dini pol i t ikaya 

açıkça âlet ederek kadını eve kapamak, sakal koyvermek, dört defa ev

lenmek, Arap yazıs ına dönmek, yeniden şeriat mahkemeler i kurmak, ya

ni Türkiyemiz i saltanat devrine geri döndürmek amacını güdüyordu. 

Bunlar daha ziyade eli az çok kalem tutan psikopat ve yaradı l ıştan anti-

sosyal kimselerdi. Bir kısmı ise gene psikopat ve cemiyet düşman ı ol

makla beraber yazı ile meramını anlatamıyacak derecede cahil idi. Bun

lar gazete, dergi ç ıkaramadıkları için sadece (Lisan-i hal) ile varl ıklarını 

göstermeğe çalışıyor ve bunu da en iyi bir şekilde Atatürk heykel ler ine 

çekiç sal lamakla yapacaklar ını sall ıyorlardı. Gerçi birinciler, yani eli ka

lem tutanlar da, dergilerinde, sırası geldikçe Atatürk aleyhine küfür sa

vurmayı ihmal etmiyorlardı. Fakat onları ayırd eden başl ıca vasıf Türk 

Milletini eteğinden en aşağı yüz yıl geriye çekmek uğruna -sözümona- din 

ahkâmına dayanarak, yani dini açıkça politikaya âlet ederek gayretler 

harcamakt ı . 

Evvelki gün Mecliste ezici bir çoğunlukla kabuledi len kanun, şüphe 

yok ki çekiçten başka ifade vasıtası olmıyan çember sakall ı ları sindire

cek, bunlar ın uluorta ve pervasızca icra'-i luğbiyat etmeler ine engel ola

caktır. Ahlak düşkünü kumarbazlar ve din simsarları da bundan böyle 

dergilerini Aziz Atamıza küfür etmek için kul lanamıyacaklardır . 

Fakat inkılâp aleyhine, Cumhuriyet imizi , hürriyetimizi ve insanlığı

mızı y ıkmak maksadı ile, kim bilir hangi kaynakların beslediği o kötü 

propagandalara böylece son verilmiş olacak mıdır? 

Evvelki gün Mecliste tasarıyı savunan hatiblerin hepsi Atatürk kanu

nu ile bu maksadın güdüldüğünü açıkladılar. Bu açıklamalar ı inkı lâp 

nesilleri adına bir teminat olarak kaydetmek isteriz. 

Nadir NADİ 
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MİLLETİN BEKLEDİĞİ K A R A R (*) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'ün eşsiz varlığı ile ilgili kanun 
tasarısını kabul etti; hem ezici bir çoklukla Türk Devr imine yürekten 
bağlı vatandaşlar ın çok yer inde bir dileği yerine getiri lmiş oldu. Milli bir
liği y ıkmak pahasına da olsa, yüksek perdeden konuşarak ucuz şöhret 
sağ lamak ve türlü türlü menfaatler koparmak için Atatürk 'e z aman za
man dil uzatmak küstahl ığ ından kendini alamıyanlar devr im adalet inin 
affetmiyen elini bundan böyle yakalar ında bulacaklardır. Biz uzun za
mandan beri beklediğimiz kararın, nihayet veri lmiş o lmasından derin bir 
memnun luk duyduğumuzu söyleyebiliriz. 

Kanun tasarısı gelir gelmez Büyük Millet Mecl isinde kopan tart ışma 

fırtınasını, söylenen ağır ve anlaşı lmaz sözleri hepimiz hatır l ıyoruz. De

mokras i hayat ında olağan şeylerdir bunlar. Büyük kültür ve ülke dâva

ları heyecanla incelenirken, ölçülerin dışına çıkanlar, konuyu yalnız çok 

dar bir prensip çerçevesi içinde düşünenler bulunabil ir . Nitekim bizde de 

öyle o lmuştur. Hattâ Türk ülkesinin bütün yüksel iş imkânlar ını devr im 

ideallerinin istisnasız gerçekleşmesinde gören aydın ve tecrübeli vatan

daşlar, tartışmaların, bir zamanlar, aldığı renkten çok üzülmüşler ve ka

nun tasarısının Meclisten geçmemesi ihtimallerini bile düşünmüşlerd i . 

Atatürk gibi gölgesiyle tek başına bir çağın tarihini do lduran bir Millet 

kahramanın ı kanun yoliyle korumak zorunda kalışımız, duygular ımız ı 

altüst eden bir şeydi. Tasarının kanunlaşmaması ihtimali ise devr ime 

bağlı va tandaş yığınlarının, her şeye karşı güvenini temel inden yıkabil ir

di. Adnan Menderes ' in bu noktada gösterdiği anlayış, üstünde durulacak 

bir değerdedir . 

Tarihin sayısız acı olayları, çok kere en ufak bir sez inme ve tecrübe 

birikintisi bırakmaksız ın Türk nesillerinin yanından akıp geçmişt ir . Bü

yük ihtarları an lamamış ve yer imizden bile deprenmemişizdir . Milletler 

bu uyuşukluklar ına çok yer inde bir ad takmışlardır. GAFLET UYKUSU . 

Biz bu lezzetli uykudan, zaman zaman kalkmasını bi lmiş ve i rademiz in 

harikalarını gösterdikten sonra, yine tılsımlı döşeğe uzanıvermekten ken

dimizi alamamışızdır . Eskiden bir yorgan kavgası vardı. Son zamanlarda 

ise kasideleri bal landıra bal landıra dilden dile do laşmaya baş layan Tıl

sımlı yatak dâvası ortaya çıkmıştır. Zamanın, nihayet, pireleriyle, tahta-

kurulariyle yakalayıp tutuşturduğu bu yatak yüzünden alevlenen kış-
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k ır tmalarda Atatürk, sistemli bir hücum konusu olmaktadır . Onu yıktık

tan sonra, öyle sanıyorlar, bütün idealler yapısı da kendi l iğ inden çökebi

lir. Zamanın ı bulan, nesillerini yetiştiren fikirlerin, önüne geçi lmez birer 

kudret o lduğunu bilemiyenler ancak, bu kadar üstün körü ve temelsiz 

düşünebil ir ler. Şahsiyete nesiller-aşırı ö lümsüz bir hayat sunan büyük 

mucize fikirdir. Heraklit, Sokrates, Platon, Aristoteles bile, bin yı l ların 

aras ından yalnız fikirle seslenmesini biliyor. Atatürk, bize fikirlerin en 

büyüğünü, vatan ve yepyeni bir cemiyet fikrini armağan bırakarak on üç 

yıl önce aramızdan ayrılmıştır. 

Celâleddin Rumî der ki : "Bakın şu meyva ağacının dal ındaki çiçekle

re. Birer birer ölüyorlar, yarınki meyvaları için ölüyorlar. Meyvas ı için se

ve seve ölmesini bilen çiçek, ne bahtiyar bir çiçektir.." A ta türk 'ün ölü

münde de meyvası için ölen bir çiçek akıp gelişi vardır. Devr imin ruhu

nu anlamıyanlar, sezemiyenler; meyvayı değil, yalnız çiçeğin ö lümünü 

görenlerdir. Atatürk hâtıralarına, heykellerine saldırışlar başlayınca, Türk 

Mil letinin gösterdiği duygu olgunluğu devrim fikrinin, sandığ ımızdan çok 

kudretl i o lduğunu herkese anlatmıştır. Parti kongreler inde, Sakaryasını , 

kendi başına kazanan yine Atatürk'tür. Onun için, kanun tasarısını Bü

yük Millet Meclisi kabul etmişse, Türk Milleti de O'nu bütün kuvvet iy le 

desteklemiştir . Hattâ diyebiliriz ki ; demokrasi hayat ımızda halk dileğini, 

gerçekten dile getiren bu kanun bir olgunluk ve uyanıkl ık konağı sayıl

malıdır. 

Atatürk, artık, bir insanın değil, bir çağın, Türk uyanışını, yeni bir ce

miyet imanının adıdır. Böyle olmasaydı, son olayların tepkileri ayrı ayrı 

parti lere dağı lan vatandaşları diri bir birlik haline get iremezdi . Eski ce

miyeti tekrar kurmak kuruntusuna kapılanlar, fesatlarını irşat diye ad-

landıranlar ve saman alt ından su yürütenler, bu gerçeklik yumruğu ile 

gaflet uykular ından uyanmalıdırlar artık. Atatürk, sınırları uzak gelecek

lere yayı lan yaratıcı bir iman ülkesidir. Biz yeni kanunla bu ülkenin bü

tünlüğünü korumak zorundayız. En şerefli milli vazifemiz de budur. Ya

rının nesil lerine bize ağır sitemler yağdıracak bir ihmal mirası b ı rakma

malıyız. Sorumluğumuz büyük olduğu kadar şereflidir. 

Milletler benliklerini dolduran fikirlerle, ideallerle ö lümsüzlükler in i 

sağlarlar. Onun için Atatürk, tarihin bi l inmiyen bir kara -gününde bizi 

güdecek kuvvetin içimizde, kanımızda olduğunu söylüyor. Bu kuvveti , 

ancak, yeni Türk cemiyetinin insanı kendisine kılavuz edinebil ir. Millet 

o lmak, zaten böyle bir sezgi sahibi olmak demektir. Yeni kanunla biz, ay-
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nı zamanda, millet yaratan kudret kaynaklarını korumuş oluyoruz. Yer 

yüzü Darius, İskender, Atillâ, Cengiz, İlh., gibi büyük fatihler görmüştür . 

Milletlere boyun eğdiren fatih kılıcı, yalnız tek bir kale önünde , insan 

gönlü önünde duraklamıştır. Oraya sığınan fikir ve iman, yar ınki kurtu

luşun kıvılcımı olmuştur. Devr im idealleri, Atatürk mirası tek tük gönül

lerde kalsa bile yarın, yine, onundur. Halbuki : durum hiç de öyle değil

dir. Atatürk bağlılığı, devr im imanı kanun yaptıracak bir kudrett ir bu

gün. Hiç bir küstah yeltenişe, gerilik kıpırdanışına göz yumamay ı z artık. 

Ak gün dururken, kendimize gelmek için, nasıl olur da kara-gün bekl iye-

biliriz? Biz, onun için, Atatürk Kanununu yapıcı bir sezginin zaferi sayı

yoruz. 

M. N E R M İ 
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(1) Tutanak Dergisi: C. 9, B. 106, Sıra Sayısı: 258, s. 1-5 

1673 

13 - YABANCI SERMAYE YATIRIMLARINI ÖZENDİRME 

Kapitülasyonlar, Düyunu Umumiye ve Osmanlı borçlarının zihinler
de bıraktığı acı izler, yabancı sermayeye yaklaşımı geciktirdi. 

Ülke kalkınmasının öncelikle gerçekleşmesi, özel girişimciliği ve 
yabancı sermayeden yararlanmayı özendirme zorunluğu getirdi. 

Bu amaçla 1 Ağustos 1951'de 5821 sayılı yasa çıkarıldı. Bu yasanın 
gerekçesinde yabancı sermayeden yararlanma tarihçesi verilip, amaç 
belirtilerek, dışarıdan yurdumuza gelip yatırım yapanların uyacakları 
özendirici kurallar belirtilmektedir. 

Liberal ekonomiye yönelişin düşünce ve uygulamadaki sürecine 
ışık tutucu nitelikteki yasa, bütünü ile aynen alındı. 

T.C. 

Başbakanlık 7.VI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1995,6/1850 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Yabanc ı sermayeyi teşvik hakkında Maliye Bakanl ığ ınca haz ır lanan 
ve Bakanlar Kurulunun 23.V. 1951 tarihli toplantısında Yüksek Mecl ise 
sunulmas ı kararlaştırı lan kanun tasarısının gerekçesiyle birl ikte sunul
muş o lduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 

A. Menderes 

GEREKÇE (1) 

Memleket in muhtaç olduğu iktisadi kalk ınma ve istihsal artır ı lması
nın geniş mikyasta, sermaye yatır ımlarına vabeste bu lunduğunu izaha 
lüzum yoktur. 

Ancak sabit tesisat ve istihsale sermaye yat ır ımının iki problemi var

dır. Yapı lacak yatır ımların, makine, tesisat gibi malzemeler in in beheme

hal yabanc ı memleket lerden ithali gerekmektedir . B inaenaleyh yeter 

miktarda dış ödeme vasıtalarına ihtiyaç hâsıl o lmaktadır . Bundan sonra 

da iç f inansman için dâhilden sermaye temini lâz ımgelmektedir . 
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İkt isaden geri kalmış diğer memleket lerde olduğu gibi memleket imiz

de dış ödeme vasıtaları darlığı kadar, hattâ daha fazla olarak, umumi 

sermaye kifayetsizliğinin ağır baskısı hissolunmaktadır . 

Bu iki âmil bizi faydalı sahalara yatırı lacak yabancı sermayeye husu

si bir ehemmiye t atfetmeye sevketmektedir. 

İtiraf e tmek lâzımdır ki; son yıl lara kadar dışarıdan gelen ve gelebile

cek olan yabanc ı sermaye ile katiyen alâkadar o lunmamış , bu sermaye

nin yatırı ldığı ve çalıştığı sahalar ne olursa olsun yıllık gelir ve kârlariy-

le, bizzat sermayenin bloke edilmesi yo luna gidilmiştir. 

Ancak daha ziyade ihtiyaçların ağır tazyiki alt ında son senelerde 

ehemmiyets iz de olsa bâzı adımların atıldığını ve yabancı sermayeye kar

şı ufak mikyasta bir alâkanın belirdiğini görmekteyiz . Bu vadide ş imdiye 

kadar a lman tedbirleri şu şekilde hulâsa etmek mümkündür . 

a) 1947 senesi ortalarında hazırlanan Türk Parasının Kıymetini Koru

ma hakkındaki 13 sayılı karar metnine dercedi len 31 nci madde ile, "yur

dun kalk ınması için fayda mülâhaza edi len" iş sahalar ına yatır ı lan ya

bancı sermayenin yıllık gelirleriyle, teşebbüs mevcudunun k ısmen veya 

t amamen harice transferini teminen Maliye Bakanl ığ ına önceden taah

hüde gir işme yetkisi verilmiştir. 

Tatbikatta bu madde hükmünün pek az işlediği, bir kanun h ü k m ü 

o lmaması dolayısiyle sermaye sahiplerine kâfi bir emniyet telkin edeme

diği görülmüştür. 

b) 1.III. 1950 tarih ve 5583 sayılı Kanunla yukarda zikri geçen 31 inci 

madde müstaki l bir kanun hükmü haline getiri lmiş ve ayrıca bu kabîl 

sermayeye, Maliye Bakanlığının 300 milyon liraya kadar kefalet etmesi

ne yetki verilmiştir. 

Mevzuun böylece kanun çerçevesine al ınması az çok faydalı neticeler 

vermiş o lmakla beraber, yabancı sermayeye tanınan transfer kolaylığı dı

şında, çal ışma şartlarının, hak ve vecibelerinin tâyin ed i lmemiş bulun

ması ; sermaye ve sermaye telâkki edilen malların ne o lduğunun muay

yen esaslara bağ lanmaması ve hudutlandır ı lmaması ; takdir, hakkının 

bir heyet veya komite yer ine bir daireye bırakılması; kurulacak fabrika ve 

tesislerde çalıştır ı lmalarına lüzum duyulan yabancı personel in durumla

rının tavzih edi lmemesi, mezkûr kanundan beklenen faydaların tama

men sağ lanmasına mâni olmuştur. 

Gerek şimdiye kadar edinilen tecrübelerden, hususiyle İtalyan ve İs

rail Hükümet ler in in aynı mevzuyla alâkalı kanunlar ı üzer inde yapı lan 
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tetkiklerden istifade edilerek hazır lanmış bulunan ekli kanun projesi, bir 

taraftan memlekete gelmesi ve iktisadi kalkınmamız için faydalı iş saha

lar ında çal ışması arzu edilen yabancı sermayeye geniş imkân ve kolaylık

lar sağ lamakla beraber diğer taraftan bu sermayeden memleket in âzami 

derecede istifade şartlarını ehemmiyet le nazarda tutmuştur. 

Fi lhakika, kanunun birinci maddesiyle memlekete ge lmek isteyen bir 

yabanc ı sermaye değil, münhasıran yurdun iktisadi kalk ınması için fay

dalı sahalarda çalışacak yabancı sermaye bu kanundaki hak ve menfa

at lerden faydalandırılmıştır. 

Yabanc ı sermayelerin kanunun tarif ettiği iş sahalar ından bir ine ya

tırılıp yatır ı lmadığının başka bir deyişle bu kanun hükümler inden fayda

lanıp faydalanamıyacağmın takdiri kanunun 7 nci maddesiy le teşkil edi

len salâhiyeti Devlet memurlar ından müteşekkil yüksek bir komiteye tev

di edilerek müracaat sahipleri için kâfi bir emniyet sağlanmıştır . Ayr ıca 

bu komitenin kararlarına karşı itiraz hakkı tanınmış ve yukar ık i komite

yi teknik mevzularda tenvir etmek üzere, salahiyetli il im ve iş adamlar ın

dan müteşekki l bir istişare komitesi kurulmuştur. 

Diğer taraftan, yabancı sermayenin Türkiye'de elde edeceği kâr ve di-

v idantlar la bizzat sermayenin kısmen veya tamamen harice transferi m u 

ayyen esaslara bağlanmış ve bu hususta sermayenin yatırı ldığı sahanın 

memleket iktisadiyatı bakımından arzettiği ehemmiyete göre geniş im

kânlar sağ lanmasına çalışılmıştır. 

Keza, memlekete gelecek yabancı sermaye ve bu yabanc ı sermaye ile 

kurulacak teşebbüslerin, yerli teşebbüslerle tamamen eşit haklara sahip 

olacağı tasarının 4 üncü maddesinde açıkça ifade edilmiştir. Mer'i mev

zuat ımız ın ve bugüne kadarki tatbikatımızın müesses temel ler inden biri

nin böyle bir madde ile teyit edilmiş bulunmasının yabancı sermayedar

ların muhtemel tereddütlerini önlemek bakımından haiz o lduğu ehemmi

yeti tekrara lüzum dahi yoktur. 

Ayrıca, 5583 sayılı Kanunun birinci maddes inde mevcut ve yurdun 

iktisadi kalkınması için faydalı mevzularla ilgili olarak yapı lacak uzun 

vadel i borç lanmalara 300 milyon liraya kadar Maliye Bakanl ığ ının kefa

let e tmesine yetki veren hüküm aynen yeni tasarının 6 ncı maddes ine 

a l ınmış olduğu gibi, 5 inci madde ile de, mesailerine lüzum ve ihtiyaç du

yulan yabanc ı mühendis , mütehassıs ve ustalar hakkında hususi müsa

ade imkânlar ı hazır lanmış ve bütün bu salâhiyetlerin kul lanı lması , ka

nunun 7 nci maddesiy le kurulan hususi teknik komiteye bırakılmıştır. 
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Geçici Komisyon Raporu 
T.B.M.M. 

Geçici Komisyon 26. VII. 1951 
Esas No. : 1/194 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanl ığa 

Bakanlar Kurulu tarafından 7.VI.1951 tarih ve 71-1995-6-1850 sayı
lı müzekkere ile Yüksek Meclise sevkedilen, Yabancı Sermayey i Teşvik 
Kanunu tasarısı, Geçici Komisyonumuzda teşkil o lunan Tâli Komisyon 
marifetiyle tetkik edilmiş, 26.VII .1951 tarihli komisyon toplant ımızda da 
tadilen ve ittifakla kabul o lunmuştur. 

Her şeyden evvel şu ciheti tebarüz ettirmek yer inde olur ki, yurdumuz 
ikt isaden kalkınmasında yabancı sermayeye muhtaçtır . Çeşitl i servet 
kaynaklar ına sahip bulunan yurdumuzda herkesçe bil inen tarihî sebep
ler yüzünden , millî sermaye tam mânasiyle ge l işememiş ve iktisadi kal
k ınmanın isti lzam ettiği miktara u laşamamış durumdadır . 

Devlet sermayesiyle kurulan teşekküllerin de yeni iş sahaları açma
larına bugünkü sermaye durumlar ı bakımından imkân görü lememekte
dir. Esasen bu gibi teşekküllerin mühim bir kısımında, kendi öz kaynak
ları iş hacımlarını karşıl ıyacak durumda değildir. 

Tediye muvazenemizdeki açık, memleket in dış iştira kabi l iyet ine tesir 
e tmekte ve millî sanayiin gel işmesine, hayat seviyesinin yükse lmes ine 
engel o lmaktadır . 

Hal böyle olunca tabiî servet kaynaklarını işletecek, yeni iş sahaları
nı açacak, memleket in ihtiyacını çoğaltacak, bir kel ime ile, millî gelirin 
tezayüdünü sağlıyacak yabancı sermayeye ihtiyacımız kendi l iğ inden be
l irmektedir. 

Bir an için, bütün bunların tahakkukuna millî sermayenin kifayeti 
kabul o lunsa dahi, lüzumlu tesisatın yurda ithali gerekmektedir . Halbu
ki tediye muvazenemizdeki açık millî sermayenin bu isteklerini is'afa, 
maalesef, imkân bırakmıyacaktır . 

Nitekim bu zaruret uzun zamandan beri hissedi lmiş ve ilk olarak 
1947 yı l ında Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 13 sayılı ka
rar metnine dâhil edilen 31 inci madde ile yurdun kalkınması için fayda 
mülâhaza edilen iş sahalarına yabancı sermayenin yıllık gelirleriyle, te
şebbüs mevcudunun kısmen veya tamamen harice transferini teminen 
Mal iye Bakanl ığ ına önceden taahhüde gir işme yetkisi ver i lmiş, b i lâhara 
1.III. 1950 tarih ve 5583 sayılı Kanunla bu maksatlar için Mal iye Bakan
lığına 300 milyon liraya kadar kefalet etmek yetkisi veri lmiştir. 
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Yurdumuzun, ecnebi sermaye mefhumu bakımından bir hususiyet 
arzettiğini aç ık lamak isteriz. Yakın bir mazide ecnebi sermayes in in bizler 
için çok acı olan çal ışma şartlarını en iyi hatırlıyan şüphe yok ki bugün 
zayıf ve nahi f bulunan millî sermayemizdir. 

Binaenaleyh bu tasarının ihzarında gösterilen endişe ve a lâka mazi
deki vakıaların tekerrürüne imkân ve ihtimal o lmamakla beraber büyük 
emekler pahasına vücuda gelen ve rüşeyn halinde bu lunan millî serma
ye ve sanayiimizin bal ta lanmamasına matuftur. 

Nitekim tasarının birinci maddesi bu şekilde tadil o lunmuştur . Mad

de tetkik edilirse yurda gelecek yabancı sermayenin : 

a) Memleket ekonomisinin kalkınmasına yardım etmesi , 

b) Türk hususi teşebbüsüne açık işlerden bulunması , 

c) İmtiyaz ve inhisarı tazammun etmemesi , kayıt larına bağlı tutuldu

ğu görülecektir. 

Bu üç şartın bizler için hayati ehemmiyet i haiz o lduğunu kabul edi
yoruz. Memleket ekonomisinin kalkınmasına matuf o lmıyan bir teşebbü
sün memlekete g irmesinde bir fayda mülâhaza o lunamaz. Yurt ekonomi
sinin kalk ınmasına en faydalı yabancı sermaye, mamul ler in i dış ve iç pa
zara sürebilecek, yurdun dış iştira kabiliyetini art ıracak teşebbüslerdir . 

İkinci kayda gel ince : Yukarda arzolunduğu gibi millî sermaye her ba
k ımdan teşvika muhtaç bir haldedir. Hususi teşebbüsün yapmak istedi
ği fakat Devlet elinde bulunmasında zaruret görülen bir iş sahasının, ec
nebi sermayeye terkedilmesi ve Millî sermayenin o sahaya sokulmasın ı 
ön lemek terviç edilecek bir hareket tarzı değildir sanırız. 

Üçüncü kayıt ise; her hangi bir inhisar ve imtiyazın yabanc ı serma
yeye ver i lmiyeceğine dairdir. Biz yabancı sermayeyi bir lütuf ve âtifetin 
mazhar ı olan bir teşebbüs değil, bilgisi, tecrübesiyle sermayesini nema-
landıran varlık olarak kabul ediyoruz. Kaldı ki, inhisar ve imtiyazlar ın si
yasi â lemdeki tehlikeli neticeleri gözden kaçmıyan vakıalardır. Bundan 
başka böyle imtiyaz ve inhisara dayanan bir teşebbüsün mâmûl madde
lerinin fiyatını keyfi bir esasa istinat ett irmekten ziyade rekabet in doğu
racağı fiyat sistemini kabul, yurt istihlâki bak ımından elbetteki mürec
cahtır. 

Bütün bu şartların tahakkuku yabancı sermayesinin Türkiye 'ye gir

mesi için bir hak tevlit etmiyecektir. Bugünkü dünya manzaras ında iyi 

niyetle gelecek sermaye olduğu kadar kötü niyetlerini gizl iyen sermaye de 

mevcuttur . Bunların tefriki, ilim ve ihtisasla değil; politik görüşle olur. 

Binaenaleyh tasarının yedinci maddesindeki komite, her hangi bir ya-
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bancı sermayenin Türkiye 'ye girebilmesini kabul etse dahi en son söz ve 

karar en büyük icra organı olan Hükümetindir . Kaldı ki, her sermayenin 

girişi Devletçe bir taahhüdü tazammun etmektedir. 

Çünkü yabancı sermaye, dilerse, muayyen müddet sonra yurdu terk 

edecek, bir ikmiş faiz ve kârını ana sermaye ile birlikte, transfer yolu ile 

götürecektir . Biraz evvel de arzedildiği veçhile döviz membalar ın ın darlı

ğı yüzünden ademi tediye veya geç tediye gibi hallere düşmek ve bu yüz

den Devlet itibarının sarsılması endişeleriyle karşı laşmak mümkündür . 

Binaenaleyh böyle bir kararın mesuliyetini Hükümete tevdide her bakım

dan fayda vardır. 

Şurasını katiyetle ifade edel im ki, ister millî olsun ister yabanc ı o lsun 

sermayenin aradığı en esaslı şart emniyettir. Biz mutlak olarak iyi niyet

lerle yurda gelen sermayenin her bakımdan endişelerinin izale edi lmiş ol

masını istiyoruz. Ve işte bunun içindir ki, maceraperest sermayeler in 

yurda sokularak yarın bizleri, hakiki sermayeye karşı müşkül duruma 

sokmamas ı için bu kayıtları koymuş bulunuyoruz. 

Birinci madde , yukarda arzolunan değişikl iklerden başka, Hükümet 
tasarıs ında mevcut iş sahaları arasında bulunan "Tar ım" çıkarı lmıştır. 
Komisyonumuz türk toprakları üzerinde ziraat yapmak işinin muhtel i f 
bak ımlardan yabancı sermayeye açılması münas ip bir saha olmadığı 
müta lâas ında bulunmuştur. Bununla beraber "sınai" tarifine girebi lmiş 
zirai sanayi in yabancı sermayeye açık o lduğunu da ilâve e tmek isteriz. 

İkinci maddede sermaye sayılacak unsurlar gösterilmiştir. 

Y ine bu maddenin son fıkrasında; gayr imaddi haklarla ayni olarak 
gelecek tesisat, makine, alet ve sairenin yurda giriş tarihinde, komitece 
seçilecek, eksperler tarafından menşe memleket parası üzer inden kıy
metlendir i lmesi kabul o lunmuştur. Yabancı sermayeye, eksperler rapo
runu tekemmül ettiren komite kararına karşı itiraz hakkı sekizinci mad
de ile sağlanmıştır . 

Üçüncü maddenin (a) fıkrasına, "Gelir ve Kurumlar Vergi ler ine esas 

olan vesikalara göre taayyün eden" ibaresi ilâve edilerek transfer edilecek 

kâr, faiz ve dividantlara daha ziyade vuzuh verilmiştir. Bu h ü k ü m hiçbir 

zaman vergi ödendikten sonra kârların transfer edilebileceği mânas ına 

al ınmamal ıdır . Resülmal memlekette kaldığına göre kâr, faiz ve dividant-

ların verginin ödenmesinden evvel transfer edi lmesinde hiçbir mahzur 

mevcut değildir. 

Üçüncü maddenin (b) f ıkrasına "Birinci maddenin son f ıkrasında zik

redilen Bakanlar Kurulu karariyle başka türlü tespit ed i lmedikçe" hük-
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mü ilâve edilmiştir. Sermayesi yekûnu mühim miktar lara baliğ olan bir 

sınai teşebbüsün beş sene sonra memleket i terk etmesi, yukarda arzet-

tiğimiz gibi, döviz tediyesi bakımından hükümet i müşkül d u r u m a soka

bilir. İşte bunun içindir ki Bakanlar Kurulu gelecek sermayenin hangi ta

rihte ayrı lacağını evvelden bilip dış tediye plânını ona göre izhar e tmek 

zorundadır . Yabancı sermaye ile ihzari görüşmelerde bu nokta üzer inde 

komitenin ve hükümet in durması, yabancı sermayeye it imat telkini ba

k ımından, gerekmektedir . Bakanlar Kurulu karar ında müdde t tasrih 

ed i lmemişse döviz olarak gelenler 3 diğerleri 5 sene sonra sermayeler ini 

transfer hakkına sahiptirler. 

Dördüncü madde, Hükümet tasarısının aynıdır. Yabanc ı sermayenin 

millî sermayeye sağlanmış ve sağlanacak hak ve menfaat lerden faydalan

ması kabul o lunmuştur. 

Beşinci madde , muhteva bakımından Hükümet tasarısının aynıdır. 

Hiç şüphe yok ki rasyonel çal ışmak istiyen bir sınai teşebbüs gereken ka

lifiye personele mâlik olmalıdır. Memleket imizde teknik unsurlar ın yen i 

yet işmesi ve ihtiyacı karşıl ıyacak derecede o lmaması ve sanayi teşebbüs

lerinin bâzı özellikleri bulunabileceği düşüncesi böyle bir h ü k m ü n mev

cudiyetini şart kı lmaktadır. Ve bu mucip sebeplerle 2007 sayılı Türk va

tandaşına tahsis edilen sanat ve hizmetler kanunu ile 2818 sayılı Kanun

daki yazıl ı mükellef iyet ve memnuiyet ler in uygulanmaması lüzumu ka

bul edilmiştir. 

Alt ıncı madde , Türk hususi teşebbüslerin yabancı memleket le rden 

yapacaklar ı uzun vadeli borç lanmalara ait hükmü ihtiva etmektedir . 

1.III. 1950 tarih ve 5583 sayılı kanunla yabancı memleket lerden yapı la

cak uzun vadeli borç lanmalara umumi yekûnu 300 milyon lirayı aşma

mak şartiyle Maliye Bakanl ığ ına yetki verilmiştir. Bu hüküm, Hükümet 

tasarısında olduğu gibi, yeni metne alınarak mezkûr kanun yürür lükten 

kaldır ı lmış ve geçici madde ile de 5583 sayılı Kanunla doğan haklar mah

fuz tutulmuştur. Böylece her iki kanunun tevhidi tercih o lunmuştur . 

Bundan başka sözü edilen 5583 sayılı Kanun yabancı sermayenin, tarım 

sahasına da ist ikrazda bulunabileceğini kabul ett iğinden, tasarıdaki 6 

nci madde bu yolda düzeltilmiştir. 

Yedinci madde, Komitenin sureti teşekkülü gösteri lmiştir. Sekiz inci 

madde ile, Komite kararlarına karşı itiraz hakkı tanınmış ve 30 gün için

de itiraz o lunan Komite kararlarının Maliye, Ekonomi ve Ticaret ve İşlet

meler bakanları tarafından 15 gün içinde karara bağ lanması derpiş olun

muştur . Bu karar kesindir. 

1679 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

İşbu sekizinci maddenin muadil i olan Hükümet tasarısının dokuzun
cu maddes inde ilgili bakanl ıklara da itiraz hakkı tanınmıştır. Bu h ü k ü m 
Komisyonumuzca çıkarılmıştır. Komitece müspet suretle müta lâa edil ip 
dosyası t ekemmül ettirilerek Bakanlar Kuruluna sevkedi lecek olan işler 
üzer inde her bakan müzakere esnasında reyini ifade edeceğine göre Ba
kanlar Kurulundan önceki bir kademede ayrıca bir itiraz hakkı tanıma
ya mahal görülmemiştir . Komisyonumuzun metnine göre muamele ler 
daha z iyade sadeleştiri lmiş olmaktadır. 

Dokuzuncu madde ile yabancı sermayeye bütün müracaat lar ı için bir 
merci tanımak, işlerin sürat ve selâmeti bak ımından uygun görü lmüş ve 
merci olarak da, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı intihap edilmiştir. 

Hükümet tasarısının sekizinci maddesi kaldırılmıştır. Bu maddede , 
Komitenin vazifeleri sayı lmaktadır. Bu vazifeler yukardaki madde lerde 
ifade edi lmiş o lduğuna göre, ayrı bir madde ile bunların tekrarı zait gö
rülmüştür . Bundan başka, Hükümet tasarısının bir istişare heyeti ku
ru lmas ına dair olan 10, 11, 12 ve 13 üncü maddeler iy le Geçici Maddes i 
Komisyonumuzca hazır lanan sekizinci madde muvacehes inde lüzumsuz 
kaldığ ından tasarıdan çıkarılmıştır. Filhakika, istişare heyet inin en mü
him vazifesi Komite kararlarına karşı itirazları tetkik etmek olup bu va
zife, Komisyonumuzun 8 inci maddesiyle, itirazları kesin surette hal lede
cek üç bakandan mürekkep bir heyete veri lmiş bulunmaktadır . 

Geçici Madde ile de 1567 sayılı Kanuna müstenit 13 sayılı Karar ın 31 
inci maddes i ve 5583 sayılı Kanunla doğan hakların mahfuziyet i kabul 
o lunmuştur . Böylece hem hukuk prensiplerine sadakatin hem de yaban
cı sermayeye karşı hüsniniyetimizin takninine ait bir madden in ilâvesi 
lüzumlu görülmüştür. 

Kamutay ın tasvibine arzedi lmek üzere Yüksek Başkanl ığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Rize 
/. Akçal 
Amasya 
H. Koray 
Mardin 

Dr. K. Türkoğlu 
Sivas 

H. İmre 

Sözcü 

Balıkesir 

E. Güreli 
Giresun 

H. Erkmen 
Niğde 

N. Bilge 
Trabzon 

T. Koral 

Kâtip 
Giresun 
M. Şener 

Hatay 
C. Sait Siren 

Siird 
M. D. Süalp 

Trabzon 
C. Zamangil 

Urfa 
Dr. F. Ergin 

Zonguldak 
C. Kıpçak 
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GENEL KURULDAKİ GÖRÜŞME (2) 
- Yabanc ı Sermayeyi Teşvik Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyonu ra

poru 

BAŞKAN - Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? . 

Maddelere geçi lmesini kabul edenler.. Etmiyenler. . Maddelere geçil

mesi kabul edilmiştir. 

Tasar ının ivedilikle görüşülmesi gerekçede yazılı olarak beyan edildi

ğ ine göre ivedilikle görüşülmesini tasvip buyuranlar lütfen işaret etsin

ler.. Etmiyenler.. İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu 

M A D D E 1. - Memleket ekonomisinin kalk ınmasına yar ıyacak mahi

yette o lmak, Türk hususi sermayesine açık işlerden bu lunmak, her han

gi bir inhisar ve imtiyazı tazammun etmemek şartiyle ve sanayi, enerji, 

maden, bayındırl ık, ulaşt ırma ve turizm sahalarına yat ır ı lmak üzere ge

tirilecek yabancı sermaye bu kanunda yazılı hak ve menfaat lerden fayda

lanır. 

Memlekete getirilecek yabancı sermayenin birinci f ıkrada yazıl ı vasıf

ları haiz olup olmadığını 7 nci maddede yazılı Komite tespit eder. 

Şu kadar ki, Komitece bu vasıfları haiz olduğu tespit edilen yabanc ı 

sermayenin bu kanundan faydalanmasını takdire Bakanlar Kurulu yet

kilidir. 

A H M E T HAMDİ BAŞAR (İstanbul) - Efendim yabanc ı sermayenin teş
viki için hazır lanmış olan bu kanun tasarısının birinci maddesinde (Dı
şardan getirilecek yabancı sermaye) kaydı vardır. Acaba buradaki getiri
lecekten maksat nedir? Yani kendil iğinden gelecek değil de Hükümetçe 
veyahut başka müesseselerce celbedilecek sermayeden mi bahsed i lmek 
isteniyor? Bu noktanın Hükümetçe veya Komisyonca tavzihini r ica ede
ceğ im. 

E K O NO M İ VE T İCARET BAKANI MUHLİS ETE (Ankara) - Hükümet i 

nizin serbest iktisat mevzuuna verdiği ehemmiyet dolayısiyle muhte l i f 

memleket ler bizde iş yapmak için müracaatta bulunmaktadır lar . Para

mız bu hususta kâfi olmadığı, ne Devlet, ne de hususi teşebbüslere yet

mediği için, memleket in bir an evvel kalkınmasını sağlamak üzere hariç

ten gelecek ve getirilecek sermayelere bâzı kolaylıklar bahşedeceğiz . Ge

rek kendi l iğ inden bize vâki olacak müracaat lara ve gerek bizim bir takım 

2. Tutanak Dergisi : C. 9, s. 425-438, 455-458, 469, 477, 493 Ta : 30.7.1951 
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propaganda ile getirteceğimiz sermayelere racidir. Binaenaleyh her iki 

hususu da içine almaktadır. 

KEMAL Ö Z Ç O B A N (Afyon Karahisar) - Efendim, bir sual soracağım. 
Bu maddede madenden bahsedil iyor. Bu imtiyazlara sâri midir? 

E K O N O M İ V E T İCARET BAKANI MUHLİS ETE (Devam) - Efendim, bi
raz evvel göreceğiniz veçhile buraya gelecek sermaye, hususi teşebbüse 
nazaran daha imtiyazlı bir vaziyete girmiyecektir. Buna mukabi l Maden 
Kanununda hususi teşebbüsler ve stratejik mahiyet arze tmemek üzere 
ecnebi sermaye bundan faydalanacaktır. Ecnebi sermaye hususi inhisar
lara malik olmıyacaktır. 

BAŞKAN - Maddeyi oyunuza arzediyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ (Balıkesir) - Maddede tertip 

hatası olarak bir tashih vardır. Şöyle çıkmıştır : "Memleket ekonomis in in 

ka lk ınmasına yarıyacak mahiyette olmak, Türk hususi sermayes ine açık 

işlerden bu lunmak, her hangi bir inhisar ve imtiyazı t a zammun e tmemek 

şartiyle" deniyor. Üst satırdaki "açık işlerden bu lunmak" tâbiri "açık iş

lerde kul lanı lmak" şeklinde olacaktır. Bu şekilde tashihini r ica ediyoruz. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) - "getiri lecek" tâbir inden maksat ne

dir? 

K O M İ S Y O N SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ (Devamla) - Sermaye yalnız 
nakid olarak gelmiyor. Birçok alet ve edevat da gelebilecektir. Ve bu ser
maye kendi l iğ inden gelecek değil, Türkiyedeki hususi teşebbüs sahipleri 
ecnebi f irmalarla temas edip bu sermayeyi ce lbetmek hakkına malik ola
caktır. Bu bak ımdan "getiri lecek" tâbiri konulmuştur . 

BAŞKAN - "Açık işlerde kul lanı lmak" şeklindeki tashihle maddey i 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. . Madde kabul edil
miştir. 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz istiyen var mı? 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) - Efendim, İkinci madden in (c) 

bendinde " imtiyaz" dan bahsedil iyor. Bu imtiyaz, şümullü bir kel imedir. 

Bunun içerisine maden imtiyazları da giriyorsa ki, birinci maddede ma

denden bahsedi ldiğ ine göre, bunun da girmesi lâzımdır, şu halde Sayın 

Bakandan soruyorum, Türkiye dâhil inde maden aramak ve bu madenle 

ri bu lmak takdirinde imtiyazına sahip olması mânas ına geliyor demektir . 

Bu böyle ise, hariçten gelecek yabancı sermayedarlar ın eline memleket 

madenler in in imtiyazının geçmesi neticesi tevellüt etmez mi? Bunlar ben

denizi düşündürdüğü için sayın Bakandan ve alâkalı arkadaşlardan bu 

suali sormaya mecbur o ldum. 
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Maden imtiyazlarının yabancı eline geçmesi bendenize , millî bünye

miz bak ımından mahzurlu olsa gerektir. 

M A D D E 2. - Bu kanun hükümler ine göre, birinci maddede yazı l ı te
şebbüsler in kurulması veya kurulmuş olanların tevsii veyahut işler hale 
konulmas ı için hariçten getirilecek aşağıdaki unsurlar sermaye sayılır : 

a) Döviz olarak getirilecek nakdî sermaye; 

b ) Tesisat, makine, alât, edevat ve bunların birlikte getiri lecek yedek 

parçaları ile lüzumlu inşaat malzemesi ; 

c) İmtiyaz, ihtira beratı, alâmeti farika gibi gayr imaddi haklar, 

Ay ın ve gayrimaddi haklar olarak getirilecek sermayenin transfere 

esas olacak kıymeti, giriş tarihindeki rayiçlere göre ve menşe memleket in 

parası üzerinden, yedinci maddede yazılı Komitece seçi lecek eksperler 

marifetiyle tespit olunur. 

Eksperler raporu Komite kararı ile tekemmül eder. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) - Arkadaşlar, bendeniz madden in ya
zı l ış ında iki hata gördüm, her halde tabı hatası olacak. Maddenin (B) fık
rası (tesisat, makine, alât, edevat ve bunların birl ikte getirecek yedek 
parçaları . . ) şeklindedir. (Bunların birlikte getirecekleri ) şekl inde o lması 
lâzımdır. 

Sonra, aşağıdan beşinci satırda bir hata daha var, (üzer ikinden) ya

zı lmış, (üzerinden) olacaktır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ (Balıkesir) - Evvelâ Kemal Öz-
çoban arkadaş ıma cevap vereyim. Madde dikkatle okunursa görülür, ha
riçten sermaye olarak gelecek olan unsurlar tadat edilmiştir. Binaena
leyh, hariçten gelecek imtiyaz, ihtira beratı v. s. de sermaye sayılacaktır. 
Yoksa burada kendisinin alacağı bir imtiyaz mevzuubahis değildir. 

KEMAL Ö Z Ç O B A N (Afyon) - Bir misal? 

K O M İ S Y O N SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ (Devamla) - Her hangi bir pa
tent hal inde bulunan bir imtiyazdır. 

BAŞKAN - Efendim Emrul lah Nutku arkadaşımız (bunların birl ikte 
getiri lecek) f ıkrasına itiraz ettiler ama, fıkra doğrudur, bir yanlışl ık yok
tur, (üzekinden) kel imesi ise okunurken (üzerinden) diye doğru olarak 
okunmuştur . 

Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. . 

Etmiyenler. . . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. - Bu kanun hükümler ine tevfikan getir i lmiş yabanc ı ser
mayenin : 
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a) % 10 u geçmiyen ve Gelir ve Kurumlar vergi lerine esas olan vesi
kalara göre taayyün eden yıllık kâr, faiz ve dividantlarının; 

b) Birinci maddenin son fıkrasında zikredilen Bakanlar Kurulu kara-
riyle başka türlü tespit edi lmedikçe, giriş tarihinden it ibaren, nakit ola
rak gelenlerin en az üç sene sonra, ayın veya gayr imaddi hak olarak ge
lenlerin en az beş sene sonra tamamının veya bir kısmının; 

Girişinde esas olan yabancı para cinsi ve miktarı üzer inden harice 
transferi tahdide tâbi değildir. 

Bir yıllık kâr, faiz ve dividantlar yekûnu sermayenin % 10 unu aştığı 
takdirde aşan miktar, % 10 dan az netice veren mütaakıp yıllar içinde, 
transfer hakkı % 10 a iblâğ edilerek çıkarılabilir. Bundan daha fazla olan 
neticeler ana sermaye ile beraber ve aynı hükümlere tâbi olarak transfer 
o lunabi leceği gibi, Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanu
na müsteni t kararnameler hükümler ine tevfikan Türkiye Cumhur iye t 
Merkez Bankas ında alacaklı namına yatırı larak muayyen mal lar ın ihra
cı suretiyle de harice çıkarılabilir. 

B A Ş K A N - Cezmi Türk, buyurun. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) - Ne garip talihimiz var, kimi sevsek serbestçi 
çıkıyor. Sevgili , Sayın Ticaret ve Ekonomi Bakanımızdan da biz birçok 
şeyler bekl iyoruz, inşallah başaracaklardır. Demin lütfettiler, t icarette 
serbestçi bir zihniyetle ecnebi sermayeyi getireceğiz, dediler. Büyük Al-
lahtan temenni ederim, istedikleri gibi bu ecnebi sermaye y u r d u m u z a 
gelsin. Beklenenleri yapsın. Bendenize bu iş biraz plâtonik gelmektedir . 
Çünkü bugün siyasi emniyet sahası, iktisadi emniyet sahası o lmıyan 
yu rdumuza yabancı sermayeyi celbetmek bir hayli müşkül bir iştir. Bun
lar üzer inde durmuyorum. 

Bu üçüncü madde metnindeki açık kapı benim hoşuma gitmiyor, 
gön lümü, vicdanımı, fikrimi ve kalbimi tatmin etmiyor arkadaşlar . 

Bir defa gelecek sermayenin her sene % 10 unu dışarı yo l lamas ına 
müsaade ediliyor. Bu güzel. Ondan sonra diyor ki, bu gelecek sermaye, 
para üç sene sonra tamamını dışarıya çıkarabilecek. 

Bu şu demektir ki, bu sermaye birinci sene % 33+10=43, ikinci sene 
43, üçüncü sene 43 kâr yapacak tasfiye yapacak demektir . Yahut bugün 
getireceği milyonları üç sene sonra para şeklinde, mal şekl inde dışarıya 
çıkarabi lecek. 

Maliyeci arkadaşlar ım daha iyisini bilirler; bugün dünyada döviz ka
çakçıl ığı öyle ince bir sanat, ilim haline gelmiştir ki, bu çeşit sermayeler i 
get irmek, bu çeşit sermayeyi ince yollar bularak ç ıkarmak arada büyük 
döviz kaçakçı l ığı yaptırır. 
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Sözlerimi mazur görün arkadaşlar, devletçiyim, diyen parti sesini çı

kartmıyor, mutedi l devletçiyim diyen parti de bunu getiriyor. Bu iki par

tinin mütehassıs lar ı konuşmayınca zaruri olarak ben konuşmak mecbu

riyetinde kal ıyorum ki, üç senede sermaye çıkartmak meselesi üzer inde 

ilerisi için tehlike görüyorum. Biz Bretton Woods Anlaşmas ın ı kabul et

tik, Türk parasının kıymetini düşündük, 7 Eylül kararlariyle serbestçi l ik 

yapacağız dediler ve birkaç sene içinde açık pazar hal ine düştük. Bunla

rı bi l iyorsunuz. İktisaden iflâs etmiş bir duruma getirildik, sabık iktidar 

taraf ından. Şimdi yüksek iktidarınız da siyasi ve iktisadi emniyet şartla

rının bulunmadığ ı memleket imizde plâtonik bir serbest aşkla, propagan

da ile sermaye getireceğiz demeleri temennisine hissen iştirak ed iyorum, 

objektif olarak değil. Bu maddede bir tehlike görüyorum. Tek kişi o ldu

ğ u m için yalnız dikkatinize arzediyorum. 

BAŞKAN - Hamdi Başar. 

A H M E T HAMDİ BAŞAR (İstanbul) - Ecnebi sermayesinin memleket i 
mize gelerek iş yapmasını arzu etmiyecek kimse yoktur ve hakikaten ec
nebi sermayesinin de memleket imizde bu kanunla derpiş edilen bâzı im
tiyazlar ve muafiyetler istediğine de şüphe yoktur. Ancak, biz bu kanun
la muaf iyet verirken memleket in kendi iktisadi ve malî bünyes in in üs
tünde bâzı haklar tanırsak gelecek olan ecnebi sermayesi bu hakları ken
disine ileride temin edemiyeceğimiz şüphesi ile, ge lmekten korkar. Yani 
biz büyük imkânlar, ileriki senelere matuf büyük muafiyetler bahşett iğ i
miz zaman, ecnebi sermayesi; bunlar bunu vermek istiyorlar, ama iki üç 
sene sonra bunları veremezler ve veremeyince de benim emniyet im tehli
keye düşer gibi bir korku altında kalır. Bendeniz bu itibarla üçüncü 
maddede ecnebi sermayesine tanınan ve memleketten döviz olarak ihraç 
e tmek hakkının % 10 olarak yani kararın, getirdiği sermayenin her sene 
% 10 unu döviz olarak ihraç etmek hakkındaki vermek istediğimiz ser
besti ile getirdiği parayı nakit olarak getirmiş ise üç sene sonra t amamen 
çıkarıyor, p lasman olarak, tesis sermayesi olarak, şirketlere iştirak payı 
olarak get irmiş ise beş sene sonra götürür hükümler ini çok yüksek bu
luyorum. 

Bugün dünya piyasasında sermaye için istenen emniyet hakkı bu 

nispet lerden daha azdır. Bu itibarla ciddî ecnebi sermayeye ç ıkarabi lece

ği kâr haddini % 6, bi lemedik âzami, devlet tahvi l lerimizdeki had olan 

% 7 tespit edersek; yani ecnebi sermaye konduğu paranın % 7 sini ser

best döviz olarak, getirdiği döviz olarak çıkarabil irse bu biz im için yapa

bi leceğimiz âzami fedakârlıktır ve sermayedara % 10 yer ine % 7 gibi mâ

kul bir had koymuş olmamız dolayısiyle daha emniyet vericidir. Bu iti-
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barla bendeniz bu maddenin A fıkrasındaki % 10 un % 7 ye indiri lmesi

ni ve B f ıkrasındaki nakit olarak girecek sermayelerin de en az üç sene 

sonra memlekete döviz ihracını tanımamız yerine aynı veya gayr imenkul-

lere yat ır ı lmış olan sermayeler için tasarıda tanınan beş senenin de 7 se

ne olarak tadilini teklif ve bu hususta bir takrir arzetmiş bu lunuyorum. 

BAŞKAN - Hüseyin Balık. 

HÜSEY İN BALIK (Zonguldak) - Muhterem arkadaşlar, en çok kalkın

d ı rmaya mecbur o lduğumuz keyfiyet, iktisadiyatımızdır. İkinci Dünya 

Harbi boyunca İtalya'da manganez, kömür ve krom olmadığı halde bütün 

dünya mütehassıs lar ı sermayedarları gelmiş, İtalya'da iş görmüşlerdir . 

Türkiye 'ye davet edildikleri zaman Türkiye'nin durumunun müsai t o lma

dığını söylemişlerdir. Arkadaşlar % 10 u çok görüyorlar. Halbuki biz im 

şerait imizin dünya mevzuatı şeraitine uygun olmadığını görüyoruz. Bina

enaleyh % 10 un çok görülmemesini ve bu maddenin kabul edi lmesini ri

ca edeceğ im. Evvelâ emniyet verel im, gelsinler, bizimle beraber çalışsın

lar, ondan sonra % 6 ve daha aşağıya indirebiliriz. Şimdiki vaziyet imiz 

caziptir. 7 Eylül kararları ve Varlık Vergis inden sonra dünya bizden so

ğumuştur . 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) - Muhterem arkadaşlar, bu kanunun, 
ecnebi sermayesinin memleket imize gelmesini teşvik edecek en esaslı 
maddes i budur. Biz bugün ecnebi sermayenin hasretini çekerken konuş
muş olan hadleri indirme hususundaki Hamdi Beyin teklifini pek isabet
li bu lmuyorum. Hamdi Bey, doğrudan doğruya tahvillere veri len faiz had
dini düşünerek faizin % 7 ye indiri lmesini buyurdular . Fakat arkadaşlar, 
bir tahvil için alınan faiz rahat rahat oturularak alınan faizdir. Buraya 
ecnebi sermayesi gelecek mesai sarfedecek. Yalnız mesai değil, öğreticil ik 
yapacak, biz im iktisadi varl ığımıza hizmet edecek ve ona gene böyle yüz
de 7 gibi kısır bir faiz verilecek. Bu doğru değildir. Bu hususta çok geniş 
o lmamız lâzımdır. 

Sonra, diğer arkadaşımız buyurdular ki, bu sermaye gelecek, üç se

ne sonra gidecek. 

Arkadaşlar , bunu burada kayıt landırmak, bir sermayenin hemen ge

lip üç sene sonra gideceğini söylemek demek değildir. Bunlar üç sene 

sonra bu memleket i beğenmezlerse, iktisadi durumumuzu beğenmezler

se, verimli bulmazlarsa tekrar sermayelerini geri götürmekte bir had tâ

y in etmiş bulunuyoruz. 

Türkiye 'ye gelecek sermayeye, esaslı iş yapmak için gelen sermayeye, 

üç sene sonrada iş yapacaksın, demek varit değildir. Fakat biz gelecek 
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sermayeye emniyet vermek için böyle geniş kayıtlar koymaya, tahkim et

meye mecburuz . Tasavvur buyurun, aynı sermaye ile gelip de tesisler 

kurmak istiyen bir kimsenin hemen bu maddeye uyarak beş sene sonra 

buradan kaçacağını düşünmek abestir. Biz istiyoruz ki ,buraya gelen ser

mayedar , bu memlekette kendi sermayesi için iyi saha bulmadığ ı takdir

de sermayesini geri çekebilsin. Fakat gelen muhakkak gidecektir gibi bir 

endişeye düşmiye l im ve bu maddede hiçbir tahdit yapmıya l ım. Ben biraz 

daha geniş düşünmek suretiyle bu maddeyi tadil e tmek isterdim a m a 

madem ki, aleyhinde konuştular hiç, o lmazsa bu maddey i aynen kabul 

edel im. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Burdur) - Muhterem arkadaşlar; hakikaten ya

bancı sermayenin memleket imize gelmesi hususunu sağl ıyacak olan bu 

madde tasarının en mühim maddesidir. Bu hususta isabetli bir fikre va

rabi lmek için evvelâ (A) f ıkrasındaki yüzde 10 transfer hakkının bizimle 

aynı durumda olan sermayeye muhtaç memleket lerde kabul olan trans

fer nispetlerinin tetkika tâbi tutulup tutulmadığının bi l inmesi icabeder. 

Muhterem Haindi Başar arkadaşımız nispetin yüzde 10 dan aşağı ol

ması hakkında bir fikir ileri sürdüler. Eğer rakip memleket ler daha mü

nasip bir transfer nispeti kabul etmişlerse bu takdirde bu kanunun yü

rümesi şansı azalıyor demektir. Bu itibarla, beynelmilel sermaye piyasa

lar ından memleket imize sermaye celbedilmek için bizim gibi hususi ka

nunlar ç ıkaran ve bizim gibi muayyen şartlar içinde bulunan memleket 

lerin bu alandaki durumunu bi lmemiz lâzımdır. 

Çünkü biz bu memleketler le, beynelmilel sermaye p iyasalar ından 
sermaye celbetmek bakımından rekabet halinde bulunacağız . 

(B) f ıkrasında da getirilen sermayenin üç veya beş senede tamamın ın 
da her hangi bir tahdide tâbi olmaksızın çıkarılabileceği hakk ında bir hü
küm var. 

Sayın Emrul lah Nutku arkadaşımızın sözleri hilâfına, beynelmile l 

şartlar veya memleket imiz in şartlarında yabancı sermayenin emniyet ini 

ihlâl eder görünecek bâzı hareketler, bâzı emareler olursa pekâlâ serma

ye üç sene sonra çıkar gider, beş sene sonra gitmek ister. Bu, muhteme l 

bir vakıadır; buna abes demek doğru değildir. Bu itibarla acaba üç sene 

sonunda, beş sene sonunda her hangi bir sahaya yatır ı lmış olan serma

yenin toptan, kül hal inde, muazzam miktarlar hal inde dışarı ç ıkarı lma

sının istenişi millî paranın kıymeti üzerinde tesis icra etmiyecek midir? 

Bunun aksini düşünmek mümkün değildir. Bu itibarla kül hal inde, mu

azzam yekûnlara baliğ olan rakamlar halinde yabancı memleket lere dö-
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viz şevki hakikaten millî paranın üzerine tesir eder. Bu itibarla bunun ni
hayet yıllık muayyen kısımlarının, âzami hadlerinin tespit veya kısa ser
maye çekişinin tanzimi lâzımdır. Aksi takdirde hakikaten müspe t netice 
umduğumuz bu mevzu yarın millî paranın kıymetini kötü durumlara so
kar. Bunu bertaraf edecek bir tedbir düşünülmüş müdür? Düşünü lme
miş midir? Düşünülmüşse maddenin bu şekilde şevkini muc ip sebeple
rinin neler o lduğunun izahını bendeniz rica ediyorum. 

BAŞKAN - Hamdi Başar buyurun. 

A H M E T HAMDİ BAŞAR (İstanbul) - Biraz daha tavzih e tmek zarure
tini duydum. Bu bahiste galiba ölçülerimizde bâzı arkadaşlar la anlaşma
mız lâzımgel iyor. Bir memleket ecnebi sermayesini ne gibi şartlarla çeker 
ve ecnebi sermaye piyasası olur, bahsi başka bir iştir. Bu, kanaat imce 
sadece bu kanunla halledi lmesi mümkün olmıyan bir mevzudur . Fakat 
ecnebi sermayesi çeken memleket ler birtakım faydalar istihsal eden 
memleket lerdir , ama o memleket ler birtakım zararlara da göğüs germek 
mecburiyet indedir ler . Bu zararları izah etmiyorum. Fakat zarar lardan iki 
tanesine dokunacağ ım : 

Ecnebi sermaye getirmiş olan memleket lerde hâsıl o lması tabiî olan 
durumlardan biri, bu ecnebi sermayeyi icabında memleket ten parasını 
alıp götürmek ve kazancını istediği gibi götürmek şekl inde veri len imti
yazlar ve haklardır. Bunun memleket in millî parası üzer inde yapacağ ı 
büyük ve fena tesirlerdir. Yani şöyle düşünel im; bu kanundan sonra Tür
kiye'ye akın akın 300, 400 milyon dolarlık ecnebi sermayesinin geldiği ve 
işe yatırı ldığını tasavvur edelim. Bu işe yatırı lan ecnebi sermayesi ilk se
neden it ibaren % 10 kârını alır. Yani 30 milyon dolarını. Biz dolar olarak 
ödemeye mecbur isek, acaba bu memleket o gün 30 milyon dolar tediye 
e tmek mevki inde olabilecek midir, imkânını bulabi lecek midir? Olursa 
vermeyiz , diyemeyiz, çünkü kanun çıkardık, vereceğiz, vermek mecburi 
yet indeyiz . Eğer biz bunu el imizde imkân yoksa vermemeyi kabul ediyor
sanız ben de kabul edeceğim. Fakat o vakit sermayeye emniyet vereme
yiz. 30 mi lyon dolar vereceğiz, altınımızı satarak vereceğiz, şunu yaparak 
vereceğiz her ne şekilde olursa 30 milyonu vereceğiz. 

İkinci sene gelecek 30 milyon daha vereceğiz. 300 milyonluk sermaye 

gelmişse, Eğer bu sermaye 500 milyonluk gelmişse o zaman 50 mi lyon 

vereceğiz. Bunları o günkü malî zaruret ve ihtiyaçlarımızın çerçevesi için

de ödiyeceğiz. Maliye Bakanı, Maliye ile meşgul olan iktisat organları biz 

bu dolarları öderiz diyorlarsa, o zaman onların fikirlerine iltihak ederiz. 

Bu sahada kötü bir duruma düşersek o zaman ecnebi sermayesini yapa-

mıyacağ ımız geniş vaitlerle memlekete alanlar; bu kanunla tanıdığımız 
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muafiyetleri temin edemez duruma düşürsek ne olacaktır? Sonra, arka

daşlar; nakit olarak gelen sermaye üç sene gibi kısa bir müdde t içinde ta

nınan transfer hakkı hangi ölçülerle karşıl ıyacağımızı Fethi Çel ikbaş ar

kadaşımız ın dokunduğu bir ufak hâdise, bir siyasi hâdise bir şu veya bu 

Hükümet in bir tedbiri, Gelir Vergisi Kanununda, Usul Kanununda kabul 

ett iğimiz bilfarz bir yeni esas, her hangi bir hâdise bu likit hal inde olan 

ve transfer için 24 saatlik bir zamana ihtiyaç gösteren paraları bir günde 

memleket ten dışarı ç ıkarmak gibi bir hâdise olur. Bunu karş ı lamak için 

ne tedbirimiz ve ihtiyatlarımız var. Bil iyorsunuz ki, bankalar ın bile böyle 

hal lerde yani halkın mevduat ı birden çektiği zamanlarda o mevduat ın 

karş ı lanması için Merkez Bankası şu veya bu kaynaklar vardır; onun gi

bi bir memleket in bu taahhüde giriştiği zaman kasasında altınları ihtiyat 

dövizleri, şunları bunları saklamış olması lâzımdır. Girdiği zaman çok 

m e m n u n o lduğumuz yabancı sermayenin üçüncü senede memleket ten 

ç ıkması hal inde malî sıkıntıları ve baskıları göz önüne get i rmemiz lâzım

dır. Ne olacaktır hal imiz? 

A m a denecek ki, efendim üç seneyi siz beş seneye ç ıkar ıyorsunuz. Bu 

tehlike beş sene sonra başgöstermiyecek mi? Doğru, fakat hiç o lmazsa 

üç seneye nazaran bir fark ifade eder ve gelen sermayenin beş sene zar

f ında memleket te müsmir iyet derecesi anlaşılmış olur. Hiç o lmazsa üze

r inde beş sene düşünürüz. Bu itibarla Türk parasının i lerde korunmas ı 

zaruretleri karşısında bugün geniş vaitlerde bulunmıyal ım. Bugün yapa

bi leceğimiz vaitlerin samimiyetini gerçek sermayenin kanunda veya ko

mitece âzami haddi tespit edi lmek ve memlekete muhtaç o lduğu serma

yeden fazlasını artık a lmıyorum demek hakkını da tanımağı muvaf ık bu

luyorum. Şimdi hükümete açık bir imkân veriyor. Bize üç yüz mi lyon de

ğil üç milyar sermaye gelse alacağız gibi bir durum vardır. Hayır biz im de 

kabul edeceğimiz sermayenin âzami haddini, p lafonunu tespit etmeli , 

platonu tespit hangi sahalara, hangi miktar sermaye akınına, bu memle 

ketin imkân verdiği, plânları, programları tespit olunmalıdır . Madenci l ik 

sahasına artık gelecek sermaye ve imtiyazları tanımıyoruz, diyebi lmeliyiz. 

Sonra arkadaşlar; bir mühim nokta da % 7 olarak kâr haddini tespit 

ettiğimiz vakit arkadaşlar galiba bir noktayı bu kanunda göz önüne al

madı lar. Kârdan tanıdığımız % 7 transfer hakkı dış ında kalan kâr baki

yesi yani kâr, meselâ % 15 ise bunun % 8 i y ine Türk parası olarak m e m 

lekette tasarıya göre kalıyor. Eğer bu parayı ç ıkarmak icabediyorsa, bu 

parayı ana sermayenin çıkarı lması usulüne göre ç ıkartmak mümkündür . 

Bu münasebet le bir noktayı arzedeceğim. Mümasi l memleket ler misal ge

tiriliyor. Sayın arkadaşım Muhlis Ete Filistin % 10 veriyor, biz vermezsek 
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gelmez diyor. Bu mütalâaya iştirak edemem. Filistin öyle piyasadır ki, bu 
piyasa kambiyo tahditleriyle devlet sermayesi döviz tahdit lerine tâbi ol
ması bak ımından bütün Avrupa memleketler ine nazaran en geniş tatbik 
edilen memleket lerdendir . Filistin, Lübnan gibi serbest piyasalar, tama
men değil de azçok serbest piyasalarla mukayesemiz doğru değildir. Fi
listin Orta Doğu memleket ler inde en yüksek malî piyasa merkezidir . Ma
lî p iyasa yerlerinin şartlarından belki % 1 ine bile sahip o lmıyan Türki
ye 'nin borsada birkaç fiktif muameleden başka muameles i o lmıyan Tür
kiye'nin durumu aynı değildir. Yapacağımız, istitaatımız dâhi l inde olan 
vaitleri, yapal ım ve sermayedar bunu görsün ve bizim samimiyet imize 
inansın. Kendisi her ne pahasına olursa olsun memlekete çekmek için, 
yapamıyacağ ımız , bizim için gayrikabili tahammül gibi gözüken vaitleri 
yapmadığ ımız ı görsün ve buraya gelsin. Bendeniz % 7 transfer haddinin 
gayet kâfi o lduğunu, nakit olarak gelecek sermaye için 5 ve diğerleri için 
7 sene olmasının gayet normal o lduğunu arzeder, teklifimin kabulünü ri
ca eder im. 

BAŞKAN - Komisyon adına Enver Güreli. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ (Balıkesir) - Arkadaş

larım, maruzat ım biraz uzunca olacağı için özür dilerim. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki; kanunun hangi sebepler alt ında hazır lan
dığını mucip sebeplerimizde sarahaten zikretmiştik. Rapor geç dağıtı ldı
ğı ve henüz okunması mümkün olmadığı için orada göster i lmeyen bâzı 
husus lardan bahsedildiğine muttali olmaktayız. Binaenaleyh boşuna 
münakaşay ı önlemek ve yüksek heyetinizi tenvir bak ımından kürsüye 
ç ıkmış bulunuyorum. 

Arkadaş lar ım, gerekçemizde çok etraflı bir şekilde açıkladığımız gibi, 

bugün Türkiye sermaye bakımından buhran çekmektedir . Bunun sebep

leri ve menşei , bugün memlekette tabiî servet kaynakları için durmadan 

yeni iş sahaları açamamaktan ve millî sermayenin gayrisâfi bir vaziyette 

o lmasındandır . Bu yüzden günden güne tezayüt göstermesi lâz ımken ol

duğu gibi duran millî gelir hesaplarına bakal ım, acaba millî gel irdeki 

1947 den bugüne kadarki artış nüfusumuzla mütenasip midir? Hayır ar

kadaşlar. Hayat seviyesi günden güne yükseleceğine düşmektedir . Bu 

kanun tasarısını sevketmekteki maksat, hayat seviyesini art ı rmak ve 

memleket te yeni iş sahaları bulmak ve her bakımdan memleket i refaha 

götürmektir . Bu bakımlardan yabancı sermayenin Türkiye 'ye gelmesini 

arzuluyoruz. Fakat istiyoruz ki, bu yabancı sermaye bu memleket te ta

rihte bize çok acı hâtıralar yaşatmış olan Baron Hirsh' inki gibi o lmasın. 

Biz siyasi maksat lara giz lenmiş olan sermayeyi karş ımızda görmek iste-
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miyoruz. Hüsnüniyet le çalışan bir yabancı sermaye bu memleket te iş sa

haları açmak istiyoruz. Komisyon tasarısını Hükümet tasarısiyle muka

yese ederseniz meselede ne kadar hassas davranıldığını, millî sermayeyi 

köstekleyici bütün hükümler in nasıl çıkarıldığını göreceksiniz. Ancak 

millî sermayeye tanınan menfaatlerin yabancı sermayeye tanınabi leceği 

aç ıkça zikrettik. Bakın birinci maddeyi beraber okuyal ım; 

(MADDE 1. - Memleket ekonomisinin kalk ınmasına yar ıyacak mahi

yette o lmak, Türk hususi sermayesine açık işlerden bu lunmak, her han

gi bir inhisar ve imtiyazı tazammun etmemek şartiyle ve sanayi, enerji, 

maden, bayındırlık, ulaşt ırma ve turizm sahalarına yat ır ı lmak üzere ge

tirilecek yabancı sermaye bu kanunda yazılı hak ve menfaat lerden fayda

lanır. 

Memlekete getirilecek yabancı sermayenin birinci f ıkrada yazıl ı vasıf

ları haiz olup olmadığını 7 nci maddede yazılı Komite tespit eder. 

Şu kadar ki; Komitece bu vasıfları haiz olduğu tespit edilen yabanc ı 

sermayenin bu kanundan faydalanmasını takdire Bakanlar Kurulu yet

kilidir.) 

Şu halde Türkiye kapılarını bütün yabancı sermayelere açmış, buyu

run efendiler, çalışın, diye bir kayıt yok. Bu kanunda yazılı halleri, vasıf

ları haiz olan bir yabancı sermayenin Türkiye 'ye g irmeye hakkı yoktur. 

Bu hakkı takdir Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Niçin Bakanlar Kurulu

na veri lmiştir? Neden Bakanlar Kuruluna böyle ağır bir mesul iyet le kar

şı karşıya bırakıyoruz? Arkadaşların endişesi de burada idi. Tasavvur 

buyurun, 500 milyon dolarlık bir sermaye ile gelse ve üç sene sonra 

memleket ten çıkıp gitmek istese... Elbette gelen döviz bankanın kasasın

da durmıyacak, tedavüle konacaktır. Talep vukuunda sermayedara dövi

zi ödemediğ i takdirde memleket iflâs etmiş olacaktır. Şu halde bunun 

üzer inde Bakanlar Kurulu, duracaktır. Böyle bir halde üç senelik kayıt 

konmıyacakt ır . Nitekim arkadaşlarımızın üzerinde durduklar ı bu madde

yi dikkatle okursak orada, Bakanlar Kurulundan bahsetmek suretiyle, 

üç senelik kayıt vaziyeti tespit edilecektir denilmektedir. Nihayet Bakan

lar Kurulu bu miktar 500 milyonluk bir miktar ise onun 20 sene mem

lekette çal ışmasını şart koşacaktır, üç sene olarak getirtmiyecektir. 

Gaye, bugün rüşeyn halinde bulunan millî sermayeyi ö ldürmemek, 

fakat tabiî bulunan servet kaynaklarını işletmek, memleket in millî geli

r inde bir fark vücuda getirmek olacaktır. Sermayedar şayet kısa bir za

manda sermayesini ç ıkarmak isterse böyle bir şeye hükümet razı olmı-

yacaktır . Tediye muvazenemizde 300 milyona yakın bir açık vardır, Ba-
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kanlar Kurulu bunu nazara alarak memleket ten ç ıkarmıyacakt ır aksi 
takdirde bu bir hiyanet olur. Bakanlar Kurulunun bunun için bir tediye 
plânı yapmas ı lâzımdır ve buna göre her yabancı sermayenin Türkiye 'ye 
gir işinde bir şart koşacaktır. Nihayet kanunda yazılı vasıfları haiz ve 
memleket in ileriki tediye plânına ve memleket in hakikaten ka lk ınmasına 
matuf bir gayeye bağlanmış ise ancak o takdirde sermaye girecektir. Me
selâ; bir yabancı sermayedar Eskişehir 'de bir tuğla fabrikası, kurdurmak 
istense, bu fabrikanın kurulmasına Bakanlar Kurulu müsaade edecek 
midir? Hayır bizim gayemiz bu değildir. Bizim gayemizde iki unsur var
dır. Ya bizim dış tediye imkânımız ı artıracak ihracat yapacak, veyahut 
Türkiye 'nin harice her sene döviz vererek aldığı şeyleri memleket dâhil in
de yap ıp harice döviz ödemesini önliyecektir. Yani biz evvelâ ihracatı ar
tıracak veya ithalâtı tenkis edecek yabancı sermayeye muhtacız . 

Şimdi arkadaşlarla tenkit ettikleri üçüncü maddeyi beraber okuya
lım: 

(MADDE 3. - Bu kanun hükümler ine tevfikan getiri lmiş yabanc ı ser
mayenin : 

a) % 10 nu geçmiyen ve Gelir ve Kurumlar vergilerine esas olan vesi
kalara göre taayyün eden yıllık kâr, faiz ve dividantlarının; 

b) Birinci maddenin son fıkrasında zikredilen Bakanlar Kurulu kara-
riyle başka türlü tespit edi lmedikçe, giriş tarihinden it ibaren, nakit ola
rak gelenlerin en az üç sene sonra, ayın veya gayr imaddi hak olarak ge
lenlerin en az beş sene sonra tamamının veya bir kısmının; 

Girişinde esas olan yabancı para cinsi ve miktarı üzer inden harice 
transferi tahdide tâbi değildir. 

Bir yıllık kâr, faiz ve dividantlar yekûnu sermayenin % 10 unu aştığı 

takdirde aşan miktar, % 10 dan az netice veren mütaakıp yıllar içinde, 

transfer hakkı % 10 a iblâğ edilerek çıkarılabilir. Bundan daha fazla olan 

neticeler ana sermaye ile beraber ve aynı hükümlere tâbi olarak transfer 

olunabi leceği gibi, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanu

na müsteni t kararnameler hükümler ine tevfikan Türkiye Cumhur iye t 

Merkez Bankas ında alacaklı namına yatırı lacak muayyen mallar ın ihra

cı suretiyle de harice çıkarılabilir.) 

Hamdi Başar arkadaşımız diyor ki : Bunları normal tahvil f iyatlarına 

indirmek, kâr haddini % 7 kabul etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar ; biz elbette bunları yaparken birçok unsurları nazarı iti

bara aldık. Amerika 'da sermaye tesisindeki fiyatların ne o lduğunu ko

misyondaki arkadaşlar ım nazarı itibara aldılar. Hamdi Beye sorar ım : Bi-
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zim memleketteki normal kâr haddi nedir? Hiç o lmazsa memleke t kon

jonktürüne uygun kâr haddini kabul etmek lâzımdır. Kaldı ki, bu mev

zuda salahiyetl i banka umum müdürleri , Amer ika ile yapt ıklar ı muhabe 

rede, astronomik rakamlar söylendiğini, kâr haddinin % 18 i bu lduğu

nun bildirildiğini ifade ettiler. Fakat biz harb için gelen bir yabanc ı ser

mayey i değil, normal konjonktür içinde gelen bir yabanc ı sermayeyi dü

şünüyoruz. Bu sebeple de % 10 u kabul ettik. Bununla beraber daha faz

la kâr ederse elbetteki harice çıkaracaktır. Fakat bu kârı o sene çıkara-

mıyacaktır . Çünkü böyle bir vaziyet tediye bi lançosunu sarsar. Eğer Dev

let daha birinci senede % 30 a müsaade ederse bunu karş ı lamaya gücü 

yetmez. 

Biz sermayedara iki şık bırakıyoruz, diyoruz ki; 

Deblokaj yapın, yani Merkez Bankasına Türk parası olarak yatır ın, 

bunu mal olarak veya ilerde sermayenizle birlikte transfer olarak çıkarın. 

Mal canın yongasıdır. 

Biz im stratejik durumumuz vardır diye, Türklere yard ım olsun diye 

k imse parasını Türkiye 'ye göndermez. Bu, olsa olsa dost luk kanalı ile ve 

devletler tarafından olur. Fakat anonim sermaye bu memlekete gel ip de 

kendis ine veri len % 5 ile, % 6 ile çal ışmaz. Doğrudan doğruya iktisadî ha

diselerin ve zaruretlerin tesirinde olacaklardır. Eğer piyasayı müsai t gö

rüyorsa, r iz ikosuna tahammül edecekse memlekete gelecektir. 

Bunları genişletmek mümkündür . Nitekim Hükümet tasarıs ında bir 

madde vardır. Tâli Komisyon kabul etmemiştir. Orada daha müreccah 

hükümler konmuştur. 

Türk Parasını Koruma Kanununun 13 ncü maddes ine müsten iden 
çıkan bir 31 nci madde vardır. Transfer için hudut yoktur. 5185 sayılı 
Kanunda çizi lmiş bir hudut yoktur. Biz bu haddi % 10 a indirmiş bulu
nuyoruz. Tediye plânımızda en ufak bir hatamız Türkiye 'yi manen iflâsa 
götürebil ir. Bu itibarla % 10 normaldir. Harb konjonktürü Amer ika 'da 
bugün % 15 ten % 18 e yaklaşmaktadır . Şu halde bütün merkez i siklet 
Hükümet in bu vadide basiretli hareket etmesine vabestedir. Yani her ge
len sermayedara kanun uygun olmıyacaktır. 

Binaenaleyh demin de arzettiğim hususları tekrar ederek diyebi l ir im 

ki, memleket ihracaatını tezyid veya ithalâtı tenkis ettirici yabanc ı ser

maye şıkkını tercih ediyoruz ve buna göre tasarıya hükümler vaze tmiş 

bulunuyoruz . Yoksa bir tuğla fabrikasını kurup dâhi lde satış yapmak su

retiyle buradaki yerli sermayedarın hakkı olan kârı dışarıya götürecek di

ye bir kayıt yoktur. Bunun kararını Bakanlar Kurulu verecektir. 
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BAHADIR DÜLGER (Erzurum) - Efendim, önümüze ge lmiş olan ka
nun mazbata muharr inin de arzetmiş olduğu gibi, Geçici Komisyondan 
geçmiş ve fevkalâde müstacel şekilde birçok arkadaşlar ımız ın hattâ bu 
işle uğraşan arkadaşlarımızın bile tetkikından lâyıkiyle geçmemişt i r . Bi
z im Mecl is imizin bugüne kadar çıkardığı kanunlar arasında bunun ka
dar tesirli ve şümullü olacak ve bunun kadar ileriye müessir , memleke
tin bünyes ine ve istikbaline müessir bir kanun yoktur. Şu ana kadar 
üçüncü madde üzerinde yapı lan münakaşalar iktisatçı arkadaşlar ımız ın 
dahi bu mesele üzerinde tamamen aydın lanmamış olduğu tam bir kana
at kespetmemiş o lduğunu gösteriyor. 

Arkadaşlar ; iktisadi birtakım imtiyazlar vermek ve kolaylıklar göster
menin neticelerinden bizim memleket imiz koskoca bir imparator luğu 
tasfiye etmek mecburiyetiyle kurtulmuştur. Şimdi onun kadar değil, fa
kat ecnebi sermayeye bizim malî imkânlarımız çerçevesi içinde birtakım 
haklar vermek suretiyle bir kanun çıkarıyoruz. Bunun üzer inde dikkatl i 
o lmak, çok titiz davranmak mecburiyet inde o lduğumuzu ben v icdanen 
hissediyorum. Onun için ben şöyle bir teklif yapacağ ım. 3 ncü madden in 
esaslarını biz tamamiyle kavrayamadık. Bu esaslar bizi tamamiy le tatmin 
etmedi . Malî bünyemize ne dereceye kadar müessir olur ve ist ikbalde bi
zi nasıl mükellef iyetlere doğru götürür; bunun şümulünü kavramakl ığ ı -
mız, anlamakl ığ ımız lâzımdır. Onun için d iyorum ki, bu maddey i burada 
konuşulan esaslar dairesinde bir kere daha müta lâa etmek üzere Geçici 
Komisyona iade edelim, arkadaşlar. Bu kanunun ehemmiyet i dairesinde 
basiretl i hareket etmiş oluruz. 

B A Ş K A N - Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ (Balıkesir) - Geçici 
Komisyonca en ziyade açıklanması icap eden üçüncü maddedir . Fakat 
Bahadır Dülger arkadaşımın burada neyi anl ıyamadıklarını ben de anlı-
yamadığ ımı itiraf ederim. 

Maddede üç esas vaz edilmiştir. Bu esasların bir tanesi, sermayenin 

bir kârı vardır; bir de faizi, dividantı vardır. Bu para isterse faiz o lsun ne 

olursa o lsun bunlar sermayedarın hakkıdır. Çünkü oraya para kazan

mak için geliyor. Sermayenin % 10 unu geçmiyen ve Gelir Vergisi kayıt

larına müsteni t bulunan Dividant ve faiz bak ımından her sene çıkarıla

bilecek bir had var. Bunun haricinde, tasavvur buyurun, müessese % 25 

kazandı , sermayenin % 25 i nispetinde bir kâr elde edebildi, bu kârın an

cak % 10 unu götürebilecek. Bakanlar Kurulu kararı başka suretle tes

pit ed i lmemişse sermayenin nakit olarak çıkarı lması, demin arzett iğim 

misal üzere, eğer 20 sene sonra olabilecekse bir ikmiş olan faizleri de 20 
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sene sonra götürebilecektir. Yoksa birinci sene % 25 kârını alıp g idecek 

diye bir kayıt yoktur. 

Bir de deblokaj sistemi vardır. Zaten bu kanunu get i rmenin sebebi, 
ticaret hayat ımızda ithalatımızın ihracatımızdan fazla o luşudur. Döviz 
olarak ödediğimiz getirdiğimizden fazladır. Elbetteki bu muvazenesiz l iğ in 
gideri lmesi ve disponibil itemizin artırılabilmesi ve iş sahalar ının açılabil
mesi için bu kanunu getirmiş bulunuyoruz. Bu gelen paraları biz o sene 
derhal memleket in iştira kabiliyetine göre sarfedeceğiz ve bunun döviz 
olarak birinci sene % 10 dan fazla harice ç ıkmasına izin vermiyeceğiz . 
Parasını kanun gereğince ve deblokaj sistemiyle götürebil ir. 

Yüzde 10 nispetine gelince, demin de arzettim, yabanc ı sermayeyi 
memleket ler ine getiren diğer milletlerin mevzuatı tetkik edilmiştir, Ame 
rika'nın rakamları da tetkik o lunmuş, memleket imiz in durumu gözden 
geçiri lmiştir. Amerika 'nın harb konjonktürü çok yüksek o lduğu görül
müş ve tâli komisyondaki münakaşalardan sonra yüzde 10 nispeti en 
uygun müta lâa o lunmuştur ve bu karar Tâli Komisyonda ittifakla alın
mıştır. 

HÜSEY İN BALIK (Zonguldak) - Ben arkadaşlar ım gibi o kadar kitabi 
izah etmeyeceğ im. Yalnız dünyada iki türlü Devlet vardır, müstehl ik dev
letler, müstahsi l devletler. Biz, müstemlik devletlerdeniz. Arkadaşlar ko
nuşmalar ında yüzde 10 dan bahsettiler. Her sene ithalâtımız fazlalaşıyor. 
Acaba yabanc ı sermayeye müsaade verdiğimiz takdirde, buyurduklar ı gi
bi, kendi ithalâtımızı tenkis ettiğimiz zaman ne kadar bir tasarrufta bu
lunmuş olacağız? Hesabını yapmışlar mıdır? Bir de fayizit fabrikası var. 
Bu fabrika öyle bir fabrikadır ki, bir, iki senede amorti eder. Sermayesiz
l ikten yapı lamıyor. Yani ormanlardaki döküntüleri , kırıntıları fabrika ile 
hamur haline get irmek ve o maddeyi yapmaktır . Bu, Türkiye 'de yapı la
mıyor. Metre karesini 13, 14 liraya alıyoruz. Bunun gibi daha pek çok 
şeyler vardır. Artık bundan sonra yabancı bir sermaye Türkiye 'ye gel ip de 
demiryolu yapmayacakt ır , Osmanl ı İmparator luğunda olduğu gibi kapi
tülâsyonlar olmayacaktır, böyle bir şey mevzuubahis değildir, biz im işle
temediğimiz ham madde kaynaklarımızı kendi kurduklar ı müessese ile 
işletecekler ve normal kazançla, Türkiye'ye ithal ettikleri sermayenin, 
kendi haklarının yüzde 10 unu alacaklardır. 

Arkadaşlar , burada uzun boylu saymacağım, arkadaşlar ımız endişe 

ediyorlar, belki haklıdırlar, bendeniz endişeye yer vermiyorum, iktisadi 

inkişafımız icabı olarak kıskanç olmayal ım, bizlerin iş letemediği servetle

ri işletsinler, biz her sene dünyanın dövizini veriyoruz. 100 mi lyon ser

mayede 10 milyon tutar, 1948 - 1949 senesinde eski C. H. Partisi iktida-
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rı yalnız ç imento yüzünden harice 60 milyon lira verdi. Daha ne dövizler 

veril iyor. Ufak sanayiin başaracağı işler için harice muazzam meblâğ lar 

ödüyoruz. Buna karşılık yeni kanun neticesinde ödeyeceğimiz para hiç

bir z aman bu yekûnlara ulaşmayacaktır . 

B A Ş K A N - Enver Güreli, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ (Balıkesir) - Bahadır 
Dülger arkadaş ıma arzı cevap edeyim : En son çıkan 1951 bülteni elimiz
dedir. Bu faizler borçlu cari hesabı ve birinci sınıf müşter i lere tatbik 
edilen nispetlerdir. Tabîatıyle müşterinin iştira kaabil iyeti zayıf o lursa bu 
faizlerin üstünde faiz tatbik ediliyor. İtalya 7,5 Hol landa 5,5, A lmanya 
7,5. İngiltere 4,5, İsviçre 4,5, Belçika 6, Fransa 6,5. Bunlar uzun vadeli , 
bir sene vadel i borçlu cari hesap ve birinci sınıf müşter iye tatbik edilen 
fiyatlardır. Bunları tutan sermayenin kârının ne olması lâz ımgeldiğ inin 
takdirini sizlere bırakıyorum. 

BAŞKAN - Şefik Bey, siz de bir şey mi soracaktınız? 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) - Söz rica ediyorum. 

B A Ş K A N - O halde söz sırasına riayet edel im efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) - Muhterem arkadaşlar; mevzu bidayet
teki ehemmiyet in i , yeter derecede vuzuhla ifade edi lmediği için veya ben
deniz maddey i böyle anladığım için, muhafaza etmektedir. 

Bir kere komisyonun, hakikaten harb konjonktürü devresine rasla-
yan yüksek kâr nispetlerini nazarı itibara alarak normal telâkki edi lmek 
lâz ımgelen transfer haddi nispetini tâyin ederken tuttuğu yol, takdir bu
yurursunuz ki doğru değildir. Kendileri dediler ki Amer ika Birleşik Dev
let lerinde harb konjonktürü dolayısiyle kâr haddi % 18 e yükselmişt ir . 
Bir memleket in harb konjonktürü dolayısiyle tahakkuk ettirdiği yüksek 
kâr haddi; iktisadi, normal şartlar içerisinde çal ışmak maksadiy le celbe-
di lmesini istediğimiz sermayenin transfer imkânını tespit ederken muka
yeseye zemin teşkil etmemelidir . Bu husus hareket noktası it ibariyle he
saplı telâkki edilemez, bu bir. 

İkinci soru da ise, bendeniz in arzım şu idi; gerçi Bakanlar Kuru luna 

aksini tespit etmek kararı veri lmiş ama bunun bendeniz in sorumla alâ

kası yoktur, ihtilâfımız şuradadır. Memlekete sadece bir tek teşebbüs, bir 

tek f irma yabancı sermayeyi getirecek değildir. Mütaaddit teşekkül ve fir

malar yabanc ı sermayeyi getirecektir. Ve bunlara bidayette arzu edildiği 

veçhi le on sene sonra resülmal inin tamamen çıkarı lması hususunda Ba

kanlar Kuru luna salâhiyet verilebilir. Bu da mümkündür . Ben im öğren

mek istediğim nokta şudur : Muayyen bir senede birden bire ani o larak 
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yabanc ı memleket lere transfer edilecek, naklo lunacak döviz miktarı tedi
ye b i lançomuza nispetle o ldukça mühim bir yekûn teşkil ederse bu, mil
lî paranın kıymetine tesir icra etmeyecek midir? Kendileri gayet güzel ola
rak ifade ettiler. Memleket imizde tediye b i lançosunun, döviz bi lançoları
nın buna muvazi olarak önceden tespit ve takibedi lmesi lazımgelir dedi
ler. 

Fakat arkadaşlar, bu mevzular bugün de yeter bir vuzuhla herkesi 
tatmin edecek bir şekilde ele al ınmış değildir. Bizim idare teşkilâtımız bu
gün bunları henüz ele alamamıştır . Ben idarenin bugünkü tarzı, tediye 
b i lançosuna rakamlarının sıhhati, millî gelir rakamlarının sıhhati, döviz 
b i lançosunun sıhhati hakkında tereddüde düşmüşken, henüz hangi ma
kam tarafından sıhhatli olarak tespit edileceği ma lûm o lmayan bu saha
da, bir tahminde dahi bu lunamam. Hazine umum Müdür lüğü bir takım 
rakamlar tespit ediyor, bu da noksandır ve binnetice sıhhatli o lmaktan 
uzaktır. Böyle bir vaziyette Hükümete külliyen bir salâhiyet tanınamaz. 
15 sene sonra 100 milyon dolar memleketten bir an içinde dışarı çıkarıl
mak istenebilir. Böyle bir halde Millî paranın kıymeti sars ı lmayacak mı
dır? 

Halbuki komisyon sadece Devletin malî itibarının sarsı lacağı nokta
s ından hareket etmiştir, şimdi esbabı mucibeyi okuyabi ld im. Orada gör
düm, endişem yalnız Devletin malî itibarının muhafazası keyfiyeti değil
dir. Bundan çok daha mühim olarak paranın kıymetinin ve bunun la bir
likte memleket dâhil inde iktisadi ve içtimai nizamın ve ahengin muhafa
zasıdır. Binaenaleyh, bu maddenin üzerinde durulması kanaatini muha
faza ed iyorum ve bu işin geçici komisyonda bir kere daha tezekkür edil
dikten sonra yüksek heyetinizde görüşülmesinin muvafık olacağı düşün
cesiyle bir teklif sunuyorum. (Muvafık sesleri). 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) - Arkadaşlar, bugün zannedersem de
minden beri iki kanun üzerinde duruyoruz. Bu kanunu da ikinci olarak 
komisyona havale etmek istiyoruz. Bâzı ufak tefek kusurlar olabilir. Biz 
bu ufak kusurları burada tadil ederek çıkartabiliriz. İş ç ıkaramadığ ımız 
için üzülüyorum. 

Yabanc ı sermayenin memleket imize gelmesi faydalı mıdır, değil mi

dir? Bunu hepimiz takdir ederiz ki çok faydalı bir şeydir. Osmanl ı Ban

kası da eski bir ecnebi sermayedir. Memleket imizde 33 yerde şubesi var

dır. Bu bankanın nerede şubesi varsa orada ticari sahada hiç sıkıntı çe

ki lmez. Bandırma'daki Osmanl ı Bankası şubesi hemen hemen iki ve hat

tâ üç bankanın işini görmektedir ve memleket i ikt isaden tutuyor. Bu 

bankanın çal ışma sistemi çok pratiktir. 
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Bunlar az adamla çok iş yapmayı da biliyorlar. Her bak ımdan tasar
ruf ve ikt isada gidiyorlar. Memlekete ecnebi sermayesi ne kadar çok gi
rerse, memleket ondan çok istifade edecektir. Amerikal ı lar bugün hava 
meydanlar ı yapmaktadır lar , bu yüzden binlerce fakir halk istifade ediyor. 
İki lira yevmiye bulamayan fakir vatandaşlar 6 - 8 lira yevmiye a lmakta
dırlar. Aynı zamanda işsizliğin de önüne geçmiş olacağız. Ma lûm olduğu 
üzere, işsizlik hakkında Hükümete birçok müracaat lar ve birçok tazyik
ler yapıl ıyor. Ecnebiler madenlerde adam çalıştıracaklar, birçok yer lerde 
bu gibi çeşitli işlerde çalışacak ameleyi hem çalıştırmasını, hem koruma
sını bilirler. Hulâsa memlekete , halka çok faydalı olacaktır. 

Gelecek sermaye evvelâ itimat ve emniyet görmek ister. Bugün üç 
mektup aldım, bunların üçü de maden kanunlar ından şikâyet ediyordu. 
İşte yerli sermaye bu yüzden ıstırap çekiyor ve tam randımanla çal ışamı
yorlar. Bugünkü kanunlar yerli sermayeyi de, yabancı sermayey i de 
müşkül duruma sokmaktadır. Başka memleket lere; başka devlet lere na
zaran % 10 nispeti çoktur. 3 sene müddet de azdır. Fakat bize göre de
ğil. Biz im kanunlar ımıza ve mevzular ımıza göre bu şart lardan başka bir 
şartla bize ecnebi sermayesi gelmez. Memleket imiz in menfaat i namına 
bunlar ı bu şekilde kabul etmeye mecburuz. Çünkü vergilerde zor luk ma
den işlerinde zorluk, orman işlerinde zorluk. Hulâsa ed iyorum, bunlara 
elden gelen kolaylığı yapmak lâzımdır. Hem çok acele lâzımdır. Benim 
maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN - Emrul lah Nutku. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) - Muhterem arkadaşlar, komisyon 
sözcüsü konuştuktan sonra ben tatmin o lunduğumuza kaani o lmakla 
beraber Geçici Komisyonda şu maddenin bir daha görüşülmes inde fayda 
o lduğuna ben de kaani o ldum. Ancak, arkadaşların bâzı lar ında tereddüt 
var. Uzun konuşmak istemiyorum. Onlara kısa, kısa cevap vereceğ im. 

Arkadaşlar , ecnebi sermaye Türkiye 'ye banka kurmak veya faizle pa

ra vermek için gelecek değildir. Bunu anlıyoruz. Bilâkis gelecek sermaye 

bu toprağa yatıracak, memleket i imar edecek, yaptığı tesislerin yollarını 

ikmal edecek, bu memlekette birçok vatandaşlar ın iş bulmasın ı temin 

edecektir. O itibarla biz gelecek olan sermayeye; yabancı sermayeye kar

şı k ıskanç ve biraz da inhisarcı davrandığımız takdirde kanun yapmak

tan ne çıkar? Kanunu yaparız, bu hadleri çok aşağı indiririz, bundan ne 

çıkar. Maksada ulaşmayız ve yabancı sermaye de buraya gelmez, yoksa 

kanunda k ısma yapmak mümkündür . A m a bunun böyle bir heyeti umu-

miyede görüşülüp de karara varı lacak şey o lmadığ ına ben de şimdi ka

ani o ldum. Bunun geçici komisyonda, bu mevzu ile a lâkadar arkadaşla-
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rın da iştiraki suretiyle, bir daha gözden geçir i lmesine ben de taraftar 
o luyorum. Bu şekilde karar vermenizi rica ederim. 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) - Muhterem arkadaşlar, ben bu kanunun 

birinci maddes i üzerinde durmak istiyorum. 

B A Ş K A N - Şefik Bey birinci madde kabul edilmiştir. Şimdi üçüncü 

madde üzerinde konuşmaktayız . 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) - Affedersiniz öyleyse... 

SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) - Muhterem arkadaşlar, ben mevzu üzerin
de umumi konuşacağım; müntehiblere 1950 de yaptığ ımız vaitleri yer ine 
get irmek için birinci şart memleket i kalkındırmaktır. Yoksa 25 sene sü
ren Devletçil ik neticesinde hâsıl olan vaziyet Hükümet imize ve iktisadı
mıza her türlü hareket serbestisini nezetmiştir. Nefes payı b ı rakmamış 
tır. 

Kalk ınmanın yegâne çaresi sermayeyi harekete get irmektir. Ecnebi 
sermayesini memlekete sokmaktır. Memlekette istihsal art ı rmak ve aynı 
z amanda iş bö lümünü art ırmakla beraber emek kıymetini de yükse l te
cektir. Ofisiyalise amele , mendöh yani ihtisas sahibi olacaktır. 

Ecnebi sermayesinin memlekete gelmesi aynı zamanda yerli sermaye

nin de cesaret lenmesine intaç edecektir. 

Biz Demokrat Hükümet , ecnebi sermayesi için kapitülâsyon yapacak 
değiliz. Zinhar yapmayacağız . Bizim yerli vatani sermaye için kapitülâs
yon yapacağız . Bizim sermaye o zaman görürsünüz, ne kadar cesaret ve 
salâbet gösterir, her işe girer. 

Kambiyo krizi o lacakmış dediler, bâzı arkadaşlar. 

Arkadaşlar , bir sarayın kapılarına nöbetçi koysanız ve gireni bir daha 
ç ıkarmasanız , o saray bir hapishane olur. Kimse oraya girmez. Bir z inda
nı her zaman girip ç ıkmaya amade bulundursanız, o z indan zmdanl ık tan 
çıkar herkes oraya girer. Bizi bu kötü vaziyete sokan, düşüren yapt ığ ımız 
muazzam himayeler, mübalâğal ı kontroller, tahditlerdir. Ve müsaadeniz 
le ilâve edeyim; Varlık Vergisi faciasıdır. Bu hem dâhil hem de hariç ser
mayeyi korkutmuştur. Memlekete giren parayı çıkarabildiğimiz ve bi lâ te
reddüt çıkaracağımız anlaşılsın; müşkülât oradadır. Bu niyet imizde, bu 
umdemizde sadık ve sabiti kadem olacağımıza dair vereceğimiz i tminan
dır. O i tminanı verdik mi para buraya akar ve akınca memleket te tera
küm eder, hattâ burada kalır, yerleşir. Emniyet duyarsa sopa ile kovsa-
nız gitmez. Bu emniyeti temin ettiniz mi kriz ihtimali kalmaz. Kâr haddi 
meselesi de bence kendil iğinden hallolunacaktır. Bir memleket te serma
ye ne kadar çok olursa kâr nisabı faiz ona göre alçalır. Bütün mesele ser-
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mayenin hariçten gelmesi ve onun çözeceği hareket ondan daha çok faz

la yerli sermayenin harekete gelmesidir. 

BAŞKAN - Enver Güreli buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ (Balıkesir) - Fethi Çe-

l ikbaş arkadaşım; Bakanlar Kurulu muayyen müddet gösterir de, m e m 

lekette bu lunan sermaye, her hangi bir tehlike karşısında, ani olarak Hü

kümete müracaat edip transfer haklarını kul lanmak isterse Hükümet 

müşkü l du ruma düşer dediler ve Türk parasının kıymeti tezelzüle uğra

tılır gibi bir durum karşısında Bakanlar Kurulu ne düşünüyor diye bir 

sual sordular. Biz, taksitlerin kaç ayda geleceğini hesaplayıp ona göre 

müsaade edeceğini tahmin etmiştik. Arkadaş ımın fikrine iştirak ediyo

rum. Vuzuh vermek için maddeyi komisyona alalım. 

B A Ş K A N - Üçüncü maddenin revizyona tâbi tutulması ve redaksiyo

nunun ona göre yapı lması için komisyona istendiği bi ldir i lmektedir. Di

ğer maddeler in üçüncü madde ile ilgisi varsa müzakeres ini yapmaya l ım. 

E N V E R GÜRELİ (Devamla) - Diğer maddeler in müzakeres ine devam 

edel im. 

B A Ş K A N - Hamdi Başar arkadaşımızın değiştirgesi de vardır. Onu da 

birl ikte vereceğiz efendim. Komisyon üçüncü maddey i alıyor, yen iden tet

kik edeceklerdir . 

Mütaak ip maddelere geçiyoruz. 

M A D D E 4. - Birinci maddede yazılı iş ve istihsal sahalar ında yerli ser
maye ve teşebbüslere sağlanmış ve sağlanacak olan her türlü hak, mu
afiyet ve kolayl ıklardan aynı şartlarla, mümasi l iş kol larında çal ışan ya
bancı sermaye ve teşebbüsler de istifade eder. 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz isteyen yoktur. 

Maddey i oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar. . . etmeyenler. . . 

Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 5. - Bu kanun hükümler ine göre Türkiye 'ye sermaye getir

miş olan yabanc ı müteşebbisler le bunların yabancı vekil leri ve teşebbü

sün kurulup işletilmesi için 7 nci maddede yazıl ı komitece lüzumu kabul 

edi lecek yabanc ı mütehassıs ve ustalar hakkında etüt, montaj devreleri

ne de şâmil o lmak üzere, 2007 ve 2818 sayılı kanunlarda yazıl ı mükel le

fiyet ve memnuiyet ler uygulanmaz. 

Yedinc i maddede yazıl ı komitece bu kanunun şümulüne giren işlerle 

meşgul bu lunduğu kabul edilen yerli teşebbüslerin yabanc ı mütehass ıs 

ve ustaları hakkında da yukarıdaki fıkra hükümler i tatbik olunur. 
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B A Ş K A N - Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddeyi kabul buyu

ranlar.. Etmeyenler. . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 6. - Birinci maddede yazılı vasıfları haiz o lduğu yedinci mad
dedeki Komite tarafından tespit o lunan teşebbüslerde (Tarım dâhi l ) kul
lanı lmak üzere yabancı memleket lerden yapı lacak uzun vadel i borç lan
malar ın resülmal ve faizleri üçüncü maddedeki esaslar daires inde ayni 
maddede yazılı transfer kolaylıklarından faydalanır. 

Bundan başka, bu kabil borçlanmalara, umumi yekûnu 300 mi lyon 

Türk lirasını geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu karariyle, teminat mu

kabi l inde kefalet e tmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu şekilde temin olunan sermayenin üçüncü maddeye tevfikan hari
ce transfer edilen miktarı için kefalet kendil iğinden düşer. 

BAŞKAN - Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddeyi oyunuza ar-
zed iyorum. Kabul buyuranlar. . Etmeyenler.. . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 7. - Bu kanunun tatbikiyle ilgili işleri görmek üzere Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında; Hazine U m u m Mü
dürü, İşletmeler Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanı, Türkiye Cumhur i 
yet Merkez Bankası U m u m Müdürü ve Başbakanl ık Umumi Murakabe 
Heyet inden seçilecek daimî bir üyeden mürekkep bir Komite kuru lmuş
tur. 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz isteyen var mı?. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale ) - Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale ) - Efendim, 7 nci maddede , komisyon 
başkanın ın Ticaret Bakanlığı müsteşar ından olacağına dair bir kayıt bu
lunmasını , hem zait ve hem de günün şartlarına uygun o lmayan bir key
fiyet olarak mütalâa ediyorum. Üçüncü maddenin müzakeres i s ı ras ında 
cereyan eden uzun müzakere lerden anlaşılmıştır ki, ister gelen sermaye
nin elde edeceği kârın % 10 unun dışarı ç ıkması esnasında, isterse üç se
ne zarf ında dışarı ç ıkması sırasındaki döviz vaziyeti yalnız ve yalnız Ma
liye Bakanl ığ ını alâkadar eder. Bu itibarla reisin k imden olacağı zikredil-
meksiz in maddenin Maliye, Ekonomi ve Ticaret, Ulaşt ırma Bakanl ığ ı mü
messi l ler inden mürekkep olacağı şeklinde tashih edi lmesi için bir tadil 
teklif inde bu lunuyorum. Nihayet onlar kendi aralar ında birini başkan 
yaparak veya başkan yapmadan da vazifelerini görebil irler. Bu it ibarla 
hüsnüniyet asıl o lmakla beraber, her zaman için bir vekâlet müsteşar ı 
nın bu mevzuun icabettirdiği bütün bilgilere sahip o lduğunu kabul et
mek, biraz ileri bir nikbinlik olur. Bu itibarla bu ihtiyata iştirak ettiğiniz 
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takdirde maddenin teklif ettiğim şekilde kabulünü rica eder im. Şöyle ola

caktır : 

"Mal iye, Ekonomi ve Ticaret, İşletmeler Bakanlıklarının alâkalı u m u m 

müdür ve daire reislerinden mürekkep birer daimî temsilcileri ile Merkez 

Bankası Genel Müdüründen müteşekki l bir komite kurulmuştur . " 

Maddenin bu şekilde tashihi maksadı daha güzel ifade eder. 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) - Madde Komisyona iade edilsin, tetkik 

edel im. 

BAŞKAN - Fethi Çel ikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) - Bu kanunun tatbikatında devaml ı ola

rak idarede vazife görecek olan organ, bu komitedir. Kanunun m ü h i m 

maddes i ise, demin arzettiğim gibi, üçüncü maddesidir , döviz g i rmesi ve 

ç ıkmasiy le alâkalı maddesidir. 

Bunun yan ında bir de aynen ithal o lunan sermayeye kıymet takdiri 

keyfiyet vardır, o da bu komiteye veri lmiş vazifelerdendir. 

Bütün bu hususlar nazarı itibara alındığı takdirde, hakikaten 7 nci 

madden in , komiteye veri len vazifelerle ahenkli bir kuruluşa sahip o lma

dığı ortaya çıkmaktadır. Zanneder im maddeyi geri a lmak istediler. İsti

yor larsa fazla bir şey söylemeyeceğim. Konuşurlarken bana da haber ver

dikleri takdirde, komitenin kendisine verilen vazifelere mütenaz ır bir ku

ruluş bünyes ine sahip olması bakımından noktai nazarımı orada izah 

edeceğ im. 

BAŞKAN - Komisyon 7 nci maddeyi geri istedi. 

Bu itibarla havalesi mecburidir . Değiştirgelerle birlikte yedinci mad

deyi de, üçüncü madde gibi, komisyona havale ediyoruz. 

M A D D E 8. - Komite kararlarına karşı, ilgililerce tebliği tar ihinden iti

baren, 30 gün içinde itiraz olunabilir. 

İtirazlar Maliye, Ekonomi ve Ticaret ve İşletmeler bakanlar ından mü

teşekkil bir heyet tarafından 15 gün zarfında karara bağlanır. Bu karar 

kesindir. 

BAŞKAN - Söz isteyen yok... Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler . . 

Kabul edilmiştir. 

M A D D E 9. - Bu kanun hükümler inden faydalanmak üzere yapı lacak 

müracaat lar için merci Ekonomi ve Ticaret Bakanlığıdır. 

B A Ş K A N - Söz isteyen yok.. Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler . . Ka

bul edilmiştir. 
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M A D D E 10. - 5583 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Söz isteyen yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler . . 

Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E - 1567 sayılı Kanuna müstenit 13 sayılı kararın 31 

inci maddes i ve 5583 sayılı Kanunla tanınmış haklar mahfuzdur. 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir.. 

11 ve 12 nci maddeler i okumuyoruz. 3 ve 7 nci maddeler komisyondan 

geldiği zaman okunacaktır. 

B A Ş K A N - Tasarının 3 ve 7 nci maddeleri komisyona veri lmişti , gel

miştir. Raporu okuyoruz efendim. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum : 

M A D D E 3. - Bu kanun hükümler ine tevfikan getiri lmiş yabanc ı ser

mayen in : 

a) % 10 u geçmeyen ve Gelir ve Kurumlar Vergi lerine esas olan vesi

kalara göre taayyün eden yıllık kâr, faiz ve dividantlarının; 

b ) Giriş tarihinden itibaren nakit olarak getiri lenlerin üç seneden, 

ayın ve gayr imaddi hak olarak getirilenlerin de beş seneden az o lmamak 

üzere, birinci maddenin son fıkrasında yazılı Bakanlar Kurulu karariyle 

tespit edilecek müddet ler dâhil inde tamamen veya kısmen; 

Girişinde esas olan yabancı para cins ve miktarı üzer inden, tasfiye bi

lançosunun net aktif mevcudu ile mukayyet olmak üzere, harice trans

feri tahdide tâbi değildir. 

Bir yıllık kâr, faiz ve dividantlar yekûnu sermayenin % 10 unu aştığı 

takdirde aşan miktar, % 10 dan az netice veren müteakip yıllar içinde, 

transfer hakkı % 10 a iblâğ edilerek çıkarılabilir. Bundan daha fazla olan 

neticeler ana sermaye ile beraber ve aynî hükümlere tâbi olarak transfer 

olunabi leceği gibi, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanuna 

müsteni t kararnameler hükümler ine tevfikan Türkiye Cumhur iye t i Mer

kez Bankas ında alacaklı namına yatırılarak muayyen mallar ın ihracı su

retiyle de harice çıkarılabilir. 

Transfer zamanı gelmiş sermaye ve bu sermaye ile birl ikte transfere 

tâbi kâr bakiyelerinin harice nakli için yapılan müracaat lar üzer ine Ma

liye Bakanlığı , bahis mevzuu meblâğın üçte biri için derhal ve mütebaki 

si için de en geç altı ay içinde gerekli transfer müsaades in i verir. 

BAŞKAN - Bir önerge var, okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 

Memleket te müesses ecnebi şirketlerin tahakkuk eden kâr lar ından 

kanuni vergi lerin tediyesinden sonra kalan net kısmı ya deblokaj yolu ile 

harice ç ıkar ı lmakta veyahut Maliyenin müsaadesiy le o şirketlerde fondö-

ru lman olarak kullanılabilmektedir. Hariçten sermaye yat ır ımını teşvik 

için kanun tedvin edilirken, kârdan tahassül eden bu bloke Türk lirala

rını sermayeler ini art ırmaya tahsis etmek isteyenlere de bu imkânın ve

ri lmesini, güdülen gayeyi temine hizmet eder mülâhazasiy le uygun bul

maktay ım. 

Bu müta lâam Yüksek Meclisçe de tasvibe şayan görülürse mezkûr 

kanunun üçüncü maddesine bunu sağlayacak bir fıkra i lâvesini arz ve 

teklif eder im. 

Amasya Milletvekil i 

Hâmit Koray 

B A Ş K A N - Komisyonun mütalâası nedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ENVER GÜRELİ (Balıkesir) - Hazırla

dığımız tasarı bundan böyle Türkiye 'ye getiri lecek ecnebi sermayeye ait

tir. Halbuki arkadaşlarımızın istihdaf ettiği gaye Türkiye 'de halen mües

ses bu lunan ecnebi sermayenin birikmiş olan faizlerinin de, i lâve ettiği

miz bu hükümden istifade etmesidir. Esasen bu gibi müesseseler , bu pa

raları ru lman olarak kul lanmak istedikleri takdirde, bu günkü mevzuat

ta o hususta mâni bir hüküm yoktur. Binaenaleyh hazır lanan metne 

böyle bir hüküm ilâvesini komisyon doğru bulmamaktadır . 

BAŞKAN - Efendim, önergeyi reyinize arzediyorum; dikkate alanlar 

lütfen işaret versinler... Almayanlar. . . Önerge dikkate a l ınmamışt ır . 

Maddeyi oyunuza arzediyorum; üçüncü maddeyi kabul edenler. . Et

meyenler. . Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 7. - Bu kanunun tatbiki ile ilgili işleri görmek üzere Türkiye 

Cumhur iye t Merkez Bankası Genel Müdürünün Başkanl ığ ında Mal iye 

Bakanl ığ ı Hazine Genel Müdürü, İşletmeler Bakanlığı İşletmeler Dairesi 

Başkanı ve İstatistik Genel Müdüründen mürekkep bir komite kurul

muştur . 

B A Ş K A N - Bir önerge gelmiştir, okuyoruz. 

Yüksek Başkanl ığa 

Yabanc ı Sermayeyi Teşvik Kanunu tasarısının 3 ve 7 nci maddeler i 

nin tadi l inden sonra 9 uncu maddenin tashihi gerekmektedir . Maddede-
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ki "Ekonomi ve Ticaret Bakanl ığ ı " ibaresi yerine "Maliye Bakanl ığ ı " kay

dının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Konya 

Murad Âli Ülgen 

BAŞKAN - Bahsin sonunda oyunuza arzedeceğim. 

Evvelâ 7 nci maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler. . Etme

yenler. . Kabul edilmiştir. 

Söz Ekonomi ve Ticaret Bakanınındır. 

E K O N O M İ VE T İCARET BAKANI MUHLİS ETE (Ankara) - Muhte r em 

arkadaşlar, yabancı sermayenin teşviki, kredi ve sermayenin teşviki ol

duğu için, bu teşviklerle meşgul o lma vazifesini, başka memleket lerde ol

duğu gibi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına veriyoruz. Elbette ki Mal iye 

Bakanl ığ ının komitede mevcut olan mümessi l i dövizi de alâkadar etmesi 

dolayısıyla, esasen bu yardımı yapıyordu. 

O itibarla bu teşvik mevzuunun Ekonomi ve Ticaret Bakanl ığ ında bı

rakı lması , başka memleket lerde olduğu ve önce de kabul ettiğiniz gibi, 

yer inde olur. 

M A Z H A R ŞENER (Giresun) - Efendim, bu kanunun geçen celsede ive

dilikle görüşülmesine karar verilmişti, bu sebeple bir defa müzakere ta

biîdir. Geçen celsede bir önerge ile maddenin değiştir i lmesi isteni lmiş, 9 

uncu madde ile Ticaret Bakanlığı merci olarak tanınmış ve yüksek huzu

runuza bu suretle arzedilmişti. Bugünkü müzakere sadece üçüncü ve 

yedinci maddeler hakkında olacaktır. Bu gibi tadiller maddeler in müza

keresi s ırasında m ü m k ü n olabilir. Binaenaleyh 9 uncu madden in doğru 

veya yanl ış , kanuniyet kesbetmiş olması noktasından bu muame len in 

usule aykırı o lduğunu yüksek takdirinize arzederim. 

BAŞKAN - Murad Âli Ülgen'in önergesini yüksek oyunuza arzediyo

rum. Kabul buyuranlar. 

M A Z H A R ŞENER (Giresun) - Efendim, usule aykırıdır, oya arzede-

mezsiniz . 

BAŞKAN - Kabul etmeyenler.. . Kabul edi lmemiştir. 

M A D D E 11. - Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

B A Ş K A N - Maddeyi kabul buyuranlar.. . Etmeyenler. . . Madde kabul 

edilmiştir. 

M A D D E 12. - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

1705 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

BAŞKAN - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Madde kabul edil

miştir. 

Bir yana, bir karşıya konuşmalar ı için iki kişiye söz vereceğim. Cez-

mi Beyin ismini önce tespit edel im. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Karşı konuşacağım. 

Aziz arkadaşlar, Yüksek Meclisinizin şimdi kabul buyurduğu bu ka

nunun malî ve iktisadi hayatımızın istikbali için verimli, tesirli, kısa za

manda büyük neticeler doğuran bir eser olmasını temenni eder im. Ancak 

bu vesi le ile arzetmek isterim ki, bu kanunla Bakanlar Kuruluna yüksek 

bir salâhiyet bahis buyurdunuz. Evvelce veri lmiş olan ve 300 mi lyona ka

dar Maliye Bakanlığını kefalet altına girebilecek bir büyük salâhiyeti siz 

de teyit ve takviye ettiniz. 

Bakanlar Kurulu bir karar ile bu kanuna dayanarak istediği zaman 

memleket in içinde bâzı teşebbüs sahiplerinin hariçten memleket işlerin

de kul lanı lmak üzere yabancı memleket lerden uzun vadeli borç lanmalar 

yapmalar ına müsaade edeceği gibi dışarıdan da ecnebi sermayeyi getire

rek ve tarım dâhil bütün millî iktisat alanlarında iş görmeye vesile ve va

sıta o lmalar ına âmil olacaktır. Fakat bütün bunlar, el imizde memleket in 

iktisadi hayatını ve malî istikbalini kısa zamanda kalkındırmayı sağlaya

cak millî iktisat iş ve icra plânının bulunmasına bağlıdır. Bu plân keli

mesini arzett iğim zaman derhal ilâve edeyim ki, Sayın Başbakanımız ve 

Maliye Bakanımız bütçe konuşmalar ı sırasında plândan bahsederken 

plânın, daha ziyade totaliter sistemli memleket lerde kullanıldığı için bi

z im memleket te daha ziyade program yapacağımız ı söylemişlerdi. Fakat 

en yeni ekonomi politik tiretelerine ve otoritelerine uygun olarak beyan 

edeyim ki; bu zamanda plân bi lhassa son yı l larda liberal memleket lerde 

dahi yapı lan bir şeydir. Plân; programı zaman ve randıman tâyin ederek 

tahdit leyen, objektif şekle getiren bir eserdir. Memleket in böyle bir plânı 

mevcut olmadığı takdirde, Bakanlar Kuruluna verdiğimiz bu yüksek sa

lâhiyet, tâbiri mazur görün, daha ziyade tuluata tâbi olarak idare edilir

se bundan verimli ve rantabl neticelerin ç ıkmayacağı tabiîdir. 

Sayın Ticaret ve İktisat Bakanının, onu takiben de sayın komisyon 

sözcüsünün buradaki beyanlar ında istinat ettikleri esaslar bendeniz i tat

min etmemişt ir . Millî sermayemiz azdır, dediler. Evet azdır. Fakat bun

dan 10 - 15 yıl evvelki tasarruf ve mevduat hesapları nazarı it ibara alı

nırsa bugün 8 - 1 0 misli artmış olduğu görülür. Hayat seviyesi gittikçe 

düşüyor, dediler. Bu seviyeyi bir an evvel yükse l tmeye çal ışmalarını bü

tün hulûsu kalbimle temenni ederim. Ancak bunun da objektif teşebbüs 
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ve müeyyideler le olacağını zannetmektey im. Sanayi, z iraat dâhil, plânlı 

bir sermaye yatır ımı yapıl ırsa netice alınabilir. Bu arada şunu da arzet-

mek isterim ki, sanayi derken, ağır sanayi ayrılmalıdır. Diğer memleket 

lerde yapı lan işler gösteriyor ki, Anayasamıza geçmiş olan devletçil ik de 

bize emrediyor ki, bi lhassa hafif sanayii kendi millî teşebbüsler imiz ve 

sermayeler imizle başarmak, hiç değilse dışardan yapı lacak sermaye yar

d ımlar ına ancak yüzde 40 iştirakli bir marj bırakmak mecburiyet indeyiz . 

Her memleket ağır sanayii Devlet eline almaktadır. Bu asırda herkes böy

le yaparken bizim ağır sanayii serbest teşebbüse b ı rakmamız ın ne dere

ce doğru olacağını yüksek takdirinize arzediyorum. 

Arkadaşlar , memleket imizde şimdiye kadar Devlet eli ile yapı lmış olan 

en büyük iş dokuma sanayiidir. Bu hafif sanayii başarmanın zaman ına 

göre övünülecek bir unsur olduğu söylenebilir, fakat bugün için övünü

lecek bir iş olmadığını benden iyi takdir edersiniz. Devlet sanayii bugün 

sermayesiz l ikten kıvranmakta ve en yüksek faizlerle bin bir müşkülât la 

elde ettiği paralara on milyonları aşan faizler ödemektedir . İşte Sümer-

bank' ın durumu. Sümerbank Kanununda mevcut sermayesini dahi te

min e tmeden yüksek faizlerle dahi alım zamanlar ında para bu lamamak

ta olan ve bu yüzden kıvranan ve bocalayan bir müessesedir . 

Milyara yakın iç sermayemiz tasarruf ve mevduat hesaplarımız vardır. 

Diğer taraftan millî sermayenin, Devletin elindeki sanayie 50 mi lyon da

hi bu lamamas ına nazarı dikkatinizi celbetmek isterim ve bu vesi le ile ic

raatı el lerinde tutan Bakanlar Kurulunun nazarı dikkatini çekmek iste

r im. 

Aziz arkadaşlar, bütün bu işler Hükümet in devamlı metot lu çal ışma

sına ve basiretli hareketine vabestedir. Esefle ifade edeyim ki Sayın Baş

bakan ve Yardımcıs ı başta olmak üzere bu Meclise enderen uğramakta 

ve bu millî meselelerde Meclisin yüksek temayülât ve te lkinatmı dinle

mek ihtiyacını duymamaktadır . Bunu ben iyi bir a lâmet olarak görmüyo

rum. İyi görmüyorum, arkadaşlar, çünkü Hükümet bir yandan böyle bü

yük salâhiyetler isterken, öte yandan, bu mukaddes millî Mecl is in bu gi

bi mevzulardaki müzakeresini yakînen ve dikkatle dinlemesi ve onun te

mayülât ve telkinatmı daima göz önünde tutması lâzımdır. Ve y ine ken

dilerine hal isane tavsiye etmek isterim ki; Meclisten ayrı kalmak, millet

ten ayrı ka lmak demektir . Millet ve Meclisle da ima alâkadar olan idare

ciler onun nabzını ve onun sesini dinlemeli millî murakabeci ler in temiz 

tenkid havası içinde teneffüs etmelidirler. Onların icraatında en büyük il

ham kaynağı bu olmalıdır. 
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Bugün üç yüz milyona varan dış ticaret açığı bu kürsüden salâhiyet

le söylenen bu memlekette en büyük malî salâhiyetler isterken Hüküme

tin bu Meclisin müzakerat ı ve temayülatiyle daha yak ından a lâkadar ol

masını müstakbe l muvaffakiyetleri için lüzumlu saymaktay ım. 

Bu arada, hukukçular ımız daha iyi takdir ederler, pek tezatlı gördü

ğüm bir noktayı da ilâve ederek huzurunuzdan ayrı lacağım arkadaşlar : 

Bizim Mecl is hâkimiyet imizle millî murakabe telâkkimiz nedir, ne ölçü

dedir? Bendeniz bunun üzerinde de tebellür etmiş efkâra sahip o lmamız 

lâzımgeldiği kanaat indeyim. Bugünkü gelen evrak aras ında bir tasarı 

var, gündeme de girmiştir : Sanır ım Evkaf U m u m Müdür lüğü, bir hasta

ne mütehass ıs ına bir muavin ilâve etmek için 9 000 lira ödenek artıra

cak bir kanun teklif etmiş.. . 

B A Ş K A N - Cezmi Bey onu orada konuşuruz. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - Dokuz bin lira ödenek art ırmak için bir ka

nun. . 

BAŞKAN - Cezmi Bey benim sesimi bastırarak konu haric inde konuş

mak istiyorsanız buna müsaade etmeyeceğim. Size yabanc ı sermayeyi 

Teşvik Kanunu için söz verilmiştir, bunun üzerinde konuşunuz . Sırası 

gel ince diğeri üzerinde de mütalâanız ı söylersiniz. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - Devam ediyorum. Sonra bir ka lemde Ba

kanlar Kuruluna 300 milyon liralık salâhiyet veriliyor. Hükümet in yanı-

baş ında Meclisin, millî murakabenin sık sık daimî surette devam ettiril

mesi bak ımından bunu mahzur lu görüyorum. Hiç değilse bu gibi büyük 

malî salâhiyetleri ellişer milyonluk bölümler halinde ve Mecl is yapı lan iş

leri safha safha takip ve murakabe edebilmelidir. Bunu küçük küçük 

parçalar hal inde verebilirdiniz. Hiç o lmazsa Hükümet imiz karş ımıza gel

meli , 50 mi lyonda bir muvafakatimizi almalı idi, yoksa üçyüz mi lyonu 

birden değil. Sözüm bundan ibarettir. 

B A Ş K A N - Tasarı hakkında yana, Cahid Zamangi l 'e söz ver iyorum. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) - Yabancı sermaye yat ır ımlarını teşvik 

kanunu tasarısının maddeler ini kabul etmiş bulunuyoruz. 

T ü m ü üzerinde oyumu kanun lehinde kul lanmaya hazır landığ ım şu 

anda, birkaç noktayı bel irtmek ihtiyacını hissediyorum. 

Türkiye 'nin yabancı sermaye karşısındaki durumu şu iki noktada 
hulâsa edilebilir: 

Birincisi: Türkiye, iktisadî kalkınmasında, yabancı sermayenin iş bir

liğine ihtiyaç duymakta ve onu bu kanunla davet etmektedir . Bugün için 
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m ü m k ü n gördüğümüz kolaylıkları vererek yaptığımız bu davette samimi

yiz. 

İkincisi: Türkiye 'nin yabancı sermaye mevzuunda, hamdo lsun Cum

huriyet yı l larında tasfiye edi lmiş olan bir devirden ka lma endişeleri var

dır. 

İktisadî mülâhazalar çerçevesini dahi aşan bu endişeler in kanun 

metn inde göz önünde tutulduğu görülmektedir. Ancak, her hal kanunla 

derpiş edilemez. Nitekim kabul edilen kanunda Hükümete geniş takdir 

imkânlar ı verilmiştir. Kanunun öyle bir bünyesi vardır ki, Türkiye 'miz 

için hayırlı neticeler vermesini tatbikat tâyin edecektir. B inaenaleyh, zik

rett iğim endişeleri gelecek yıllar boyunca birbirini ve lyederek takdir yet

kilerini kul lanacak olan Cumhuriyet hükümetler inin samimiyet le dikkat 

nazar lar ına arzediyorum. 

Halen, dünya siyasî şartları ve hususiyle Türkiye 'nin bu şartlar için

de müta lâa edilen coğrafi durumu, henüz büyük ve ciddî bir sermaye 

akını hakkında fazla ümit verici değildir. Biz, bu kanunla, e l imizden ge

leni yapmış oluyor ve siyasî şartlar salâh buldukça bu kanundan istifa

de edeceğimiz ümidinde bulunuyoruz. 

Bu münasebet le , önümüzdeki birkaç yılın hükümet ler ine şunu arzet-

mek isterim ki, Türkiye'nin kaydett iğim hususi durumu dolayısiyle şu sı

ra larda büyük ve kolay kârlar arkasında koşan gayriciddi giriş talepleri 

karş ıs ında kalabiliriz. Bunları Hükümet in, dikkatle, titizlikle ayıkl ıyaca-

ğını ümit ederim. Bu titizlik, ciddi işlerde mesul iyet a lmaya amade ya

bancı sermaye için ancak teminat sayılır. 

Bâzı arkadaşlar tediye bi lançomuz ve Türk parasının kıymeti bak ım

lar ından bâzı endişeler izhar etmişlerdir. Fi lhakika hesap b i lançomuz za

yıftır. Bu kanunu tatbik edecek Hükümetler in, ciddiyeti ve samimiyet i 

şüphe götürmiyen bu mülâhazalar ı da, hem Türkiye 'nin menfaatler i hem 

de bizzat yabancı sermayenin güveni lehine olarak, göz önünde tutacak

larını ve bi lhassa çıkış müddetler inin tespitine dair yetki lerini ona göre 

kul lanacaklar ını şüphesiz sayarım. 

Son bir temennim şudur: Bu kanun tatbikatı Büyük Millet Mecl is in

ce ve iktisadî mahfi l lerimizce en büyük dikkat ve hassasiyet le takibe lâ

yık bir mahiyet arzetmektedir. Bu sebeple, Kanunun 7 nci maddes inde 

yazıl ı komitece, her yıl tatbikatına ve o yıl içindeki yabanc ı sermaye ha

reketlerine dair bilgi ve rakamları ihtiva eden bir rapor haz ı r lanması ve 

bunun Mecl is üyelerine dağıtı lması usulünün kabulünde fayda mülâha

za eder ve bunu Hükümetten temenni ederim.. 
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BAŞKAN - Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

Yabanc ı Sermayeyi Yatır ımlarını Teşvik Kanununa (287) oy ver i lmiş

tir. (285) kabul (1) ret ve (1) çekinser vardır. Muamele tamamdır , kanun 

(285) oyla kabul edilmiştir. 

Görüşmeler Sonunda kesinleşen metin 5821 numara ile kanun

laştı. 

Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu (3) 

No. Kabul tarihi 

5821 l .VI I I . 1951 

BİRİNCİ M A D D E - Memleket ekonomisinin ka lk ınmasına yar ıyacak 

mahiyet te o lmak, Türk hususi sermayesine açık işlerde kul lanı lmak, 

herhangi bir inhisar ve imtiyazı tazammun e tmemek şar tiyle ve sanayi, 

enerji, maden, bayındırlık, ulaşt ırma ve turizm sahalar ına yat ır ı lmak 

üzere getiri lecek yabancı sermaye bu kanunda yazılı hak ve menfaatler

den faydalanır. 

Memlekete getirilecek yabancı sermayenin birinci f ıkrada yazıl ı vasıf

ları haiz o lup olmadığını 7 nci maddede yazılı komite tespit eder. 

Şu kadar ki, komitece bu vasıfları haiz o lduğu tespit edi len yabanc ı 

sermayenin bu kanundan faydalanmasını takdire Bakanlar Kurulu yet

kilidir. 

İKİNCİ M A D D E - Bu kanun hükümler ine göre, birinci maddede yazı
lı teşebbüsler in kurulması veya kurulmuş olanların tevsii ve yahut işler 
hale konulmas ı için hariçten getirilecek aşağıdaki unsurlar sermaye sa
yılır: 

a) Döviz olarak getirilecek nakdî sermaye; 

b) Tesisat, makine, alât, edevat ve bunların birlikte getiri lecek yedek 

parçaları ile lüzumlu inşaat malzemesi ; 

c) İmtiyaz, ihtira beratı, alâmeti farika gibi gayr imaddi haklar. 

Ay ın ve gayrimaddi haklar olarak getiri lecek sermayenin transfere 

esas olacak kıymeti, giriş tarihindeki rayiçlere göre ve menşe memleket in 

parası üzerinden, yedinci maddede yazılı komitece seçilecek eksperler 

marifetiyle tespit olunur. 

Eksperler raporu komite kararı ile tekemmül eder. 

(3) Resmi Gazete : 9.8.1951-7880 

Kavanin Mecmuası: C. 33, s.902-904 
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Ü Ç Ü N C Ü M A D D E - Bu kanun hükümler ine tevfikan getir i lmiş ya

bancı sermayenin: 

a) % 10 u geçmiyen ve Gelir ve Kurumlar vergi lerine esas olan vesi

kalara göre taayyün eden yıllık kâr, faiz ve div idantlarmın; 

b) Giriş tarihinden itibaren nakit olarak getiri lenlerin üç seneden, 

ayın ve gayr imaddi hak olarak getirilenlerin de beş seneden az o lmamak 

üzere, birinci maddenin son f ıkrasında yazılı Bakanlar Kurulu karariyle 

tespit edilecek müddetler dâhil inde tamamen veya k ısmen; 

Girişinde esas olan yabancı para cins ve miktarı üzer inden, tasfiye bi

lançosunun net aktif mevcudu ile mukayyet o lmak üzere, harice trans

feri tahdide tâbi değildir. 

Bir yıllık kâr, faiz ve dividantlar yekûnu sermayenin % 10 unu aştığı 

takdirde aşan miktar, % 10 dan az netice veren mütaakıp yıllar içinde, 

transfer hakkı % 10 a iblâğ edilerek çıkarılabilir. Bundan daha fazla olan 

neticeler ana sermaye ile beraber ve aynı hükümlere tâbi olarak transfer 

o lunabi leceği gibi, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanuna 

müsteni t kararnameler hükümler ine tevfikan Türkiye Cumhur iye t Mer

kez Bankas ında alacaklı namına yatırı larak muayyen mallar ın ihracı su

retiyle de harice çıkarılabilir. 

Transfer zamanı gelmiş sermaye ve bu sermaye ile birlikte transfere 

tâbi kâr bakiyelerinin harice nakli için yapı lan müracaat lar üzer ine Ma

liye Bakanlığı , bahis mevzuu meblâğın üçte biri için derhal ve mütebaki 

si için de en geç altı ay içinde gerekli transfer müsaades in i verir. 

D Ö R D Ü N C Ü M A D D E - Birinci maddede yazılı iş ve istihsal sahalar ın

da yerl i sermaye ve teşebbüslere sağlanmış ve sağlanacak olan her türlü 

hak, muafiyet ve kolaylıklardan aynı şartlarla, mümas i l iş kol lar ında ça

l ışan yabanc ı sermaye ve teşebbüsler de istifade eder. 

BEŞİNCİ M A D D E - Bu kanun hükümler ine göre Türkiye 'ye sermaye 

get irmiş olan yabancı müteşebbislerle bunların yabanc ı vekil leri ve te

şebbüsün kurulup işletilmesi için 7 nci maddede yazılı komitece lüzumu 

kabul edilecek yabancı mütehassıs ve ustalar hakkında etüd, montaj 

devreler ine de şâmil o lmak üzere, 2007 ve 2818 sayılı Kanunlarda yazıl ı 

mükellef iyet ve memnuiyet ler uygulanmaz. 

Yedinci maddede yazılı komitece bu kanunun şümulüne giren işlerle 

meşgul bulunduğu kabul edilen yerli teşebbüslerin yabanc ı mütehass ıs 

ve ustaları hakkında da yukardaki fıkra hükümler i tatbik o lunur. 
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ALTINCI M A D D E - Birinci maddede yazılı vasıfları haiz o lduğu yedin

ci maddedek i komite tarafından tespit o lunan teşebbüslerde (tarım dâhi l ) 

kul lanı lmak üzere yabancı memleket lerden yapı lacak uzun vadel i borç

lanmalar ın resülmal ve faizleri üçüncü maddedeki esaslar daires inde ay

nı maddede yazıl ı transfer kolayl ıklarından faydalanır. 

Bundan başka, bu kabîl borçlanmalara, umumi yekûnu (300) mi lyon 

Türk lirasını geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu karariyle, teminat mu

kabi l inde kefalet etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu şekilde temin olunan sermayenin üçüncü maddeye tevfikan hari

ce transfer edilen miktarı için kefalet kendi l iğ inden düşer. 

YEDİNCİ M A D D E - Bu kanunun tatbiki ile ilgili işleri görmek üzere 

Türkiye Cumhur iye t Merkez Bankası Genel Müdürünün Başkanl ığ ında 

Mal iye Bakanl ığ ı Hazine Genel Müdürü, Ekonomi ve Ticaret Bakanl ığ ı İç 

Ticaret Genel Müdürü, İşletmeler Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanı ve 

İstatistik Genel Müdüründen mürekkep bir komite kurulmuştur . 

SEKİZİNCİ M A D D E - Komite kararlarına karşı, ilgililerce tebliği tari

h inden it ibaren, 30 gün içinde itiraz olunabilir. 

İtirazlar Maliye, Ekonomi ve Ticaret ve İşletmeler Bakanlar ından mü

teşekkil bir heyet tarafından 15 gün zarfında karara bağlanır. Bu karar 

kesindir. 

D O K U Z U N C U MADDE - Bu kanun hükümler inden faydalanmak üze

re yapı lacak müracaat lar için merci Ekonomi ve Ticaret Bakanl ığ ıdır . 

O N U N C U MADDE - 5583 sayılı Kanun kaldırı lmıştır. 

GEÇİCİ M A D D E - 1567 sayılı Kanuna müstenit 13 sayılı karar ın 31 

inci maddes i ve 5583 sayılı Kanunla tanınmış haklar mahfuzdur. 

ONBİRİNCİ MADDE - Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

ONİKİNCİ MADDE - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür . 

7 Ağustos 1951 
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BASINDAKİ YANKILARI 

YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK ETMELİYİZ FAKAT 
KAPİTÜLÂSYONLARI DA ASLA UNUTMAMALIYIZ (*) 

19 uncu yüz yılın ikinci yarısının umumi kalkınma, refah devri o ldu

ğu ma lumdur . 

Tarihin bu mesut devrini izah edenler, yeni keşiflerin, teknik i ler leme

nin payını ayırmakla beraber, fikirlerin, insanların ve iktisadî hayatta 

m ü h i m rolü olan sermayenin hudutları serbestçe aşmasının da ehemmi

yetini tebarüz ettirirler. 

Bu mesut devirlerde sermaye daima kolayca en cazip imkânlara sa

hip olan ülkelere akmış ve bu sayede iktisadi bak ımdan bütün dünya ve

ya medeni dünya kuvvetli tesanüt bağları ile, bir bütün, bir m a n z u m e 

manzaras ı arzeder olmuştu.. . 

Memleket ler aşı lmaz duvarlar ile çevril ince, bunun bir çok sebepler i 

vardır. Tesanüt bağları da çözülmüş ve az çok vahdete gidiş durmuş ve 

b ih lassa Avrupa tam bir anarşiye, geriliğe yuvarlanmışt ır . 

İnsanlık, dünya ideallerinin tekrar üste ç ıkmağa başladığı çok şükür, 

müşahede edi lmekte, bütün ümitler bu gidişe bağlanmaktadır . 

Fikir hareketlerini bugünkü teknik vasıtalar, radyo ve diğer neşir va

sıtaları karşısında, tahdide tâbi tutmak ve bundan fayda beklemek, me

deni milletler için, artık bahis mevzuu olamaz. 

İnsanların da hudutları aşmasındaki zorluklar yavaş yavaş kaldırı l

maktadır . 

Fakat iktisadi faaliyetin müh im motörü olan sermaye hareketleri , 

el 'an, bazı engeller ile karşı laşmaktadır. 

Bu sahada da serbesti fikirleri yavaş yavaş yayı lmakta, gal ibiyete ha

z ır lanmaktadır . 

Ancak sermayelerin memleketler arasında serbestçe gidip gelmeler i

nin bazı esaslı şartları o lduğunu da daima hatır lamak gerektir. 

Belki bazı tarihi şartların icabı, fakat biraz da ölçüsüz bir mill iyetçil i

ğ in neticesi olarak, bir çok memleketler kapılarını t amamen veya k ısmen 

yabanc ı sermayeye kapamışlardır. 

Bu ifratı doğuran sebepler arasında yabancı sermayenin arasıra gös

terdiği ölçüsüz istismarcılığın da payını ayırmak caizdir. 

(*) Akşam Gazetesi: 1 Ocak 1954 
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Hele bizde, bir ara, yabancı sermayeye karşı duyulan husumet i bil

hassa kapitülâsyon rejiminin millî gururumuzu rencide eden tezahürle

ri, taşkınlıkları ile izah mümkündür . 

Millî mücadelenin en büyük meyvalar ından biri, bunu a lmak çok 

güç, çetin mücadele ler in neticesi olmuştur, kapitülâsyonlardan kurtul

mak o lmuştur. 

Yeni yet işen, bazan müh im müzakerelerde rey sahibi o lan gençler in 

bazı ları bu devri belki hatır lamazlar ve tamamen bilmezler. 

İktisadî kapitülâsyonların en mühimmi en haksız bir icabı, yabancı 

ların vergiden, bazı vergi lerden muafiyeti idi. Bu yüzden iktisadî, ticarî 

rekabet sahasında Türkler, kendi memleket ler inde, yabancı lara karşı 

gayri müsav i zayıf durumda kalmağa mahkûm idiler. 

Kapitülâsyonların kalkması ile müsavat temin edildi ve bu sayede, di

ğer âmil lerin de yardımı ile, Türkler de müstesna kabil iyete sahip olduk

larını ispat ettiler. 

Fakat bir nevi aksülâmel olarak bu defa yabancı sermayeyi ürkütü

cü, kaçırıcı bir hava yaratı ldı. Bu, belki kalk ınmamız ın seyrini yavaşlat ı

cı bir tesir yaptı . Sekiz on seneden beri muvazeney i tesis için bir çok 

hamleler yapı lmakta, muazzam işlerimize yabancı sermayeyi iştirak etti

rici yeni bir rejim kurulmaktadır . 

Bu mevzu, tabiî kendi şartlarımız da göz önünde bu lunduru lmak la 

beraber, bütün medeni dünyanın istediği, kabul ettiği bazı prensiplere 

bağlanmal ıdır . 

Bu prensiplerin başında müsavil ik gelmektedir. 

Fakat kapitülâsyonları kaldırmak mücadelemizdeki a leyhimize olan 

müsavatsız l ığ ı , müsavata çevirmek ist ikametinde değil, bu defa yabanc ı 

sermaye aleyhine olan müsavatsız l ığ ı müsavi l iğe kalbetmek mahiyet inde . 

Esasen hiç bir yabancı sermayedar da bundan başka ve fazla bir şey, ka-

pitülâsyonvari imtiyazlar istemez. Böyle bir talep ancak bugün modas ı 

geçmiş , meden i insanlığın reddettiği sömürgeci l ik zihniyetine yaraşır . 

Türkiye 'ye sermaye yatıracak yabancı larda böyle bir düşünce o lamaz, 

farz ımuhal, olsa da biz buna imkân vermeyiz. 

İstiklâli mevzuunda dünyanın en hassas, en kıskanç milleti olan biz, 

kapi tülâsyon rejiminin "K" sının bile hort lamasına tahammül edemeyiz . 

Binaenaleyh, yabancı sermayeyi celp ve teşvik için yeni ahkâm hazır

lanırken bu esas prensibi, bir an gözden uzak tutmamak gerektir. 
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Ankara 'dan sızsın bazı haberlere göre, kanun projesini hazır layan ko
misyonda bazı üyeler, muhakkak geçmişin tecrübelerinden mahrum ol
dukları için, müfrit fikirler ortaya atmakla, meselâ yabancı sermayeyi ver
giden muaf tutmak gibi bir teklifi savunmakta imişler. Ancak iktisadi kal
k ınmamız ı süratlendirmek gibi bir düşünce mahsulü olacağını tahmin et
tiğimiz bu fikir, hem yanlıştır, hem tehlikelidir, hem de lüzumsuzdur. 

Çünkü bugünkü dünyada kimse bizden böyle bir şey istemez ve iste
yemez . Bu, yeni teessüs eden milletlerarası ahlâk ve adap kaideler ine ay
kırıdır. Ve Türk milletinin kendisini aşağı, gayri müsavi duruma düşüre
cek böyle bir müsavatsızl ığı kabul etmesi imkânsızdır. Vakıa Türk mil le
tinin bugünkü durumu yakın geçmiş ile kıyas kabul e tmeyecek bir sağ
lamlık, şereflilik arz etmektedir. Fakat daima hatırlamalıyız ki, kapitülâs
yonlar ın da başlangıcı, Osmanl ı devletinin en muhteşem devrine rastlar. 

Bu gibi mevzularda bir lütuf ve nezaket olarak verilen şeyler, zamanla 
bir nevi akdi mükellefiyete inkılâp eder. Nasıl ki geçmişte öyle olmuştur. 

Yeni kanunu hazır layan komisyondaki müzakereler hakkındaki ha

berlerin, temas ettiğimiz mevzu hakkındaki kısmının yanl ış o lduğunu 

tahmin ve ümit ederiz. 

Fakat yabancı sermayelerin celbi için bazı şartların tahakkuku lüzu
munu hatır latmak yer inde olur. 

Unutmamak lazımdır ki, yabancı sermayelerin, bize ikrazı değil, 
memleket imize gelip iş sahasına, yabancı ların müstaki len veya biz im ile 
müştereken idare edecekleri iktisadî teşebbüslere yat ır ı lması bahis mev
zuudur . 

Dışardan gelen bir sermaye, işe yatırıl ınca, pek tabiî olarak, şu veya 
bu şekilde, Türk parasına tahvil edilmek lazım gelir. 

İşte asıl paranın kıymetini muhafaza, yabancı sermaye k ısmen veya 
tamamen menşe ine döndüğü zaman, bu defa Türk parası yabanc ı para
ya tahvil edil irken aynı miktarı elde etmek emniyet i milletler aras ında 
sermaye hareketlerinin en esaslı şartıdır. Aksi takdirde, yani parasının 
istikrarı müemmen olmayan bir memlekete yabancı sermaye, bazı ayrı 
şartlı ikrazlar müstesna, iltifat etmez. 

Bizce, imtiyaz, kapitülasyonları andıran vergi muafiyetleri değil, bu 

düşünülmemel id i r , dâvanın temelini millî paramızın istikrarı teşkil eder. 

Para istikrarı yalnız bu mevzuun değil, fakat belki bütün millet ve 
devlet hayatının temellerinden biridir ve her hükümet in âmentüsü olma
lıdır. 

Cevat NİZAMİ 
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YABANCI SERMAYEYİ ÜRKÜTMEK İSTİYORLAR (*) 

Yabancı sermaye bahsin de, Halk Partisinin partizan ahlâk ından ay-

r ı lamadığını görüyoruz. 

Gazete ve muharrirleri , durmadan, Demokrat lar ın part izanca hareket 
ettiğini iddia ederler. Bu, bir tabiyedir. Maksat, partizanlığın Demokrat 
lara has bir vasıf olduğu zehabını aşılıyarak, kendilerinin, ne pahas ına 
olursa olsun, partizan görüşten ayrı lmadıklarını örtmek ve giz lemektir . 

Meselâ Kore meselesinde : Kendilerine danışı lmadı diye, en büyük si
yasî hatalarını işlemekten çekinmiyerek karara muteriz kalmışlar; At lan
tik Paktı 'na girişimiz, onların bu hatalarını tarihe tescil ettirince, işi tevil 
ve mugalataya dökmüşlerdir . 

Meselâ, şu son Mısır meselesinde : Bir iç polit ika üstünlüğüne yol 

açar zehabiyle, Ulustaki hatalı neşriyata girişmişler, fakat bunun Halk 

üzer inde gayet fena tesir bıraktığını sezerek, işi memleket zaviyesinden 

müta lâa etmek mecburiyet inde kalmışlardır. 

Şimdi, aynı çirkin partizanlığı yabancı sermaye bahsinde gösteriyor
lar. 

Genel Sekreterlerinin beyanatı , asl ında şu demektir : 

" - Ey yabanc ı sermaye : Sen bir memlekete gidip orada çal ışmak için, 

emniyet ve istikrar ararsın. 

Demokrat lar , burada bir kanun yaparak, seni davet ediyorlar. Fakat, 
dikkat et. Burada, biz de varız. Bu meselede bizim de rey ve müta lâamız 
olmalıdır. Kanunda, bizim de imzamız olmalıdır. Aksi takdirde, onların 
davetiyle buraya gelmiş olan sen, biz iktidara geçince, biz im emrimiz le çı
kıp g i tmek mecburiyet inde kalırsın." 

Bu beyanat, aslında, mut laka bu olmak, yani, Demokrat hükümet in 

bu hususta kanun yoliyle verdiği her türlü teminata rağmen, yabanc ı 

sermayeyi ürkütmek ve gelmesine mâni olmaktır. 

Memleket , böylesine bir sabotaj pol it ikasından istediği kadar zarar 

görsün. Halk Partisinin, umurunda değildir. Halk Partisine göre, yaban

cı sermaye dahi, ancak Halk Partisinin ya re'sen müsaades i (ki bu tak

dirde, bu parti iktidarda olmalıdır. ) yahut ve hiç değilse muvafakat i ile 

gelebilmelidir. 

Bu da, bugünkü durumlarının yani muhalefette olmalarının icabatın-
dandır. 

(*) Zafer Gazetesi: 15 Ocak 1954 
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Halk Partisi, yabancı sermaye bahsinde dahi, muhalefette iken dahi, 
hem iktidara hem yabancı sermayeye ihtarlar tevcih edecek kadar -kuv
vetlidir-. 

Geldik bu -kuvvetlidir- kelimesiyle, bu hareketin ve bu hareket ler in 

asıl saikine. Halk Partisi muhalefetinin daha doğrusu, bunun kendine 

uygun bulduğu muhalefet politikasının tek gayesi, - irabda yeri o lmak -

dan ibarettir. 

Buna biz, hem fuzuli hem de zararlı bir prestij polit ikası diyeceğiz. 

Çünkü, meselâ bu yabancı sermaye bahsinde, kanun, herhalde Mec

listen geçecektir. Mecliste, Halk Partisi, mevcuttur. Mütalâasını bildire

cektir. Kendisi , yabancı sermayenin gelmesine taraftar mıdır? Gülek de 

bunu tevsik etmeğe çalıştığına göre, bir zamandan beri taraftar o lması la

zımdır. İkinci sual : Halk Partisi, teklif edilen kanunu, gerek memleke t 

menfaati , gerek yabancı sermayenin teşviki bakımından uygun bulmak

ta mıdır? Halk Partisi Meclis grubu, herhalde, bu hususta da, kanaat ini 

izhar edecektir. 

Bütün bunlar böyle o lduğuna göre, kanunu kabul etmesine ne mâni 

vardır? 

Kanunu kendileri de kabul ederse, partiler üstünde bir hareket o lma

sını istedikleri bu iş, fiilen partilerin üstüne çıkmış olmaz mı? 

Bittabi olur! 

Şu halde, Gülek' in bu beyanat ına ne lüzum vardır? Bunu, kendi de 
bi lmez mi? 

Bilir! Fakat, maksat, bizim daha yukarıda dediğimizdir. Yani , bizzat 
yabanc ı sermayeye : -Bu kanun, ittifakla ç ıkmak için, parti leriniz tara
f ından müştereken kaleme alınmış olmak lazımdır- ihtarını yapt ı r tmak
tır! K ime? Bittabi bugün iktidarda olan Demokrat parti hükümet ine ! 

Peki nerede bu yabancı sermaye ve bunun sözcüleri kimlerdir ki, çı
kıp Demokrat hükümete , Halk Partisi ile danışmasını , aksi takdirde, 
kendi namına aradığı emniyet şartlarının tamam sayı lamayacağını ihtar 
edecekt ir? 

Ha! Bu nokta işte mühimdir ! Çünkü, Gülek'in, içeride ve dışar ıda ça

l ışma tekniğini, bir kere daha açığa vurmaktadır . 

Gülek, müh im bir memleket in muhalefet partisinin genel sekreteri
dir. 

Gülek, bir iki yabancı gazeteciye, yaptığı beyanatı vermesini ve hari
ce aksett irmesini bilir! 
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Mallar meselesinde de, böyle olmadı mı? Bir kaç yabancı kaynak, bu 

işi bir -gasıp- gibi göstererek, Ulus, bu yazıları tercüme edip bakın hak

kımızda ne düşünüyor lar?" demedi mi? 

Zaten Gülek' in genel sekreterlikteki hikmeti vücudu ve oraya seçi lme

sinin muc ip sebebi (bunu, Halk Partisinin orta lama efkârı bittabi bi lmez 

ve bi lemez! ) , budur! Onun bu -iç-dış- efkâr arasındaki suni ve sahte irti

batı iş letmekteki meharetidir! 

Nasıl ki, Halk Partisinin , hemen her mühim meselede, içeridekini dı
şarıya başka türlü aksettirip bu sefer de dışarıdan tekrar içeriye soktu
ğunu bir i lzam malzemesi olarak kul lanmasındaki hikmet de, budur! 

Modern propaganda tekniğinin bu basit açmazını , gerçi başka başka 
nüanslar la. Hitler ve Mussol ini de kullanmıştır. Demokrat büyük devlet
lerin, daha ince ve belirsiz çalışan propaganda cihazları da kul lanmışt ır . 
Yalnız bunlardan hiç biri, bu açmaza, kendi memleket ler inin menfaat le
rini sokmamışlardır . Halbuki Gülek ve partisi, bu suçu, yani Türkiye 'nin 
gerek menfaatlerini, gerek itibarını, iç ve dış efkârı umumiye arasında bir 
açmaza get irmek suçunu, bilerek işlemektedir. 

Nitekim, bu defasında yani şu yabancı sermaye bahsinde takibettik-
leri gaye, sayın devlet reisimizin Amerika 'daki ikametinin muvaffakiyet 
şartlarını, önceden sakatlamak, bu seyahat net icesinde hâsıl olabi lecek 
muvaffakiyetlerin, yolunu kesmektir ! 

Gaye ve maksat budur! 

Fakat, Amerikal ı dostlarımızın ve bi lhassa onların buradaki gazete ve 
ajans muhabir ler inin ve mümessi l ler inin bu hususu gözönünde bulun
duracaklar ından ve Gülek' in oyununa gelmeyecekler inden emin bulun
maktayız ! 

Burhan BELGE 

PETROL MESELELERİ VE ECNEBİ SERMAYE (*) 

Ecnebi sermayesinin memlekete gelmesini temin için kanun yapı ldı . 

Topraklar ımız altındaki petrolleri bulup ç ıkarmak ve bulduklar ımız ı mo

dern bir tarzda işletmek için de kanun hazırlandı, Meclise verildi. 

Bu teşebbüsün memleket için son derece müh im siyasî ve iktisadî bir 
mese le teşkil ettiğinde şüphe edilemez. Gayet müh im ve neticesi çok şü
mullü olabilecek bir adım atmak üzere o lduğumuzu iyice bi lmeliyiz. Türk 

(*) Yeni Ulus Gazetesi: 30 Ocak 1954 

1720 



BASINDAKİ YANKILARI 

vatanı ecnebi sermayesinin ne mâna ifade ettiğini Osmanl ı idaresi zama
nındaki tecrübeleriyle, hem de pek acı tecrübeleriyle öğrenmişt ir . Petrol 
davasının ne demek o lduğunu da komşumuz İran'daki hâdiseler bize an
latmıştır. Bu dâva yalnız İran'a münhasır kalmıyor. Sudi Arabistan, Ku
veyt ve Bahreyn havalisi hep petrol dalgaları içinde ça lkanmaktadır . 

En evvel şunu açık açık ve kati olarak söylemek isteriz ki biz ecnebi 
sermayenin düşmanı değiliz. Ve petrollerimizi iş letmek hususunda da ec
nebi tecrübe zenginl iğinden istifade etmek lüzumunu derin derin anla
mış bulunuyoruz. Bu yazı ecnebi sermayesine karşı bir düşmanl ığ ın ve 
nefretin eseri değil meselenin muazzam ehemmiyet i ve karışıklığı karşı
s ında millî vahdet şeklinde hareket etmenin ve iyi an laşmanın lüzumu 
üzer inde durmak içindir. 

Millî Mücadeledeki galibiyet sayesinde istiklâline kavuşan Türk Mille
ti, herşeyden evvel kendisini kapitülâsyonların ve ecnebi sermaye Hâki
miyet ve istismarının zincirlerinden kurtarmağa kalktı. Sermayenin isna-
fı ve ahlâk mefhumu yoktur. Sermaye sömürmeğe bakar. Sermaye ile iki 
tarafı memnun edecek tarzda bir anlaşma yapı lmadan ve çok açık gözle 
müzakere lere gir işi lmeden yapı lacak bir pazarlık ve mukave le bir milleti 
esir hal ine sokabilir. Abadan 'da petrol kuyularını işleten İngiliz sermaye
si o kadar insafsız ve haris olmasaydı İngiliz Hükümet in in baş ına bu İran 
meselesi ç ıkmazdı . 

Sermayenin mümeyyiz vasfı yalnız kâr düşünmekt i r diye ona düşman 
o lmak pek iptidai bir zihniyet eseridir. Bazı ilâçlar zehirdir. Fakat onları 
istifade edilecek surette almak çaresi de vardır. Sermaye ile dost olmalı , 
fakat atalarımızın dediği gibi, dostluk kantar ile, alış veriş miskal ile! 

Meselâ hazır lanan petrol işletme kanununda deni l iyormuş ki : Türki
ye 'de petrol işletmesi münhasıran hususi sermaye ile yapı lacaktır . Eğer 
bu doğru ise işe en müthiş bir yanl ış adımla başlıyacağız demekt ir . Çün
kü bu ifadenin mânası Türkiye 'de petrol işletmesi ecnebi sermayes in in 
inhisarı alt ında bulunacak demektir. Ecnebi sermayesi biz im petrolleri
mizi k ıymet lendirmek için elzemdir. Fakat onu ecnebi lere hasretmek ta
ahhüdü altına girmekteki mecburiyet imiz ve faydamız nedir? Sonra pet
rol kuyular ını geri almak için memlekette bir Musaddık mı ar ıyacağız? 

Gene deniliyor ki, petrollerimizi işletecek sermaye ile kârı yarı yar ıya 

paylaşacakmışız . Fakat şirketin devlete vereceği vergi de bizim bu yüzde 

elli hissemiz içine dahilmiş. Gelir Vergisinin nisbeti yüzde otuzbeş o ldu

ğuna göre, bu çıkınca, demekki biz bütün petrol lerimizin iş let i lmesinden 

ancak yüzde onbeş kâr alacağız, sermaye yüzde elli alacak. Gelir Vergi

sini artırırsak şirkete üste para da vereceğiz? 
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Sermaye kârı acaba nasıl hesap edecek? Bazı masrafları istediği ka

dar kabartmıyacak ve kârı azaltmayacak mı? Avrupa 'da bazı anon im şir

ketler vardır ki hissedarlar ziyan ettikleri halde idare mecl is indeki azalar 

ve bazı şahıslar zengin olurlar! Bu misaller sermaye ile görüşüp anlaşır

ken ne kadar titiz, tecrübeli ve dikkatli davranmak lazım o lduğunu bize 

isbat eder. 

Onun için, petrol kanunu Millet Meclisinde bir parti projesi ve mal ı 

gibi ele al ınmamalı , millet meselesi olarak halledilmelidir. 

Bu hareket tarzı siyasî bakımdan da son derece ehemmiyet l id ir . Bir 

memlekete gelecek ecnebi sermaye her şeyden evvel "emniyet " arar. 

"Sermaye" diye müphem olarak kullandığımız kel imenin alt ında ha

kikatte Amer ika vardır. Fakat Amer ikan sermayesi demek mut laka Ame 

rikan Hükümet i demek değildir. Amerika 'da ve mutlak surette batı dün

yas ında sermayenin hükümet lerden daha kuvvetl i ve hâkim olduğu mu

hakkak bulunsa dahi. 

Amer ikan, sermayesi ile çıkabilecek bir ihtilâf Amer ika ile dost luk 

münasebet ler imize az çok tesir yapabilir. Farzedel im ki, bu dava yalnız 

Demokrat Parti işi olarak halledildi. Başka bir parti iktidara gel ince bu 

anlaşmayı memleket menfaatine mugayir bularak teşebbüsü tasfiye et

meğe kalkarsa ne olacak? İran'ın misali gözümüzün önündedir . Vatanı 

böyle bir buhrana düşürmemek ve ecnebi sermayeye ş imdiden tam bir 

emniyet hissi vermek için bu teşebbüsleri parti mevzuu o lmaktan çıka

rarak memleket meselesi hal inde görüşüp hal letmek yegâne sal im yol

dur. Halk Partisi ecnebi sermayesinin prensip itibariyle katiyen aleyhin

de bulunmadığ ı için mevzuu bir "Millî mese le" hal inde ele a lmağa hiçbir 

mâni yoktur. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

PETROL VE ECNEBİ SERMAYE (*) 

Yabanc ı Sermayeyi Teşvik Kanununu lâyihası hakkında olduğu gibi 

petrol kanunu lâyihası için de hükümet "kest irme" saydığı ve sandığı 

yanl ış bir yo ldan Mec l i se gelmiş bulunuyor. Bir kere azmetmiş o lduktan 

sonra Hükümet veya reisi hiç şüphesiz el indeki ekseriyet kuvvetiyle şu 

ikinci lâyihayı da tıpkı birincisi gibi Meclis 'ten geçirip mer' iyete koyabil ir. 

Fakat izaha lüzum yoktur ki asıl maksat Meclis 'ten kanun geçirmek de-

(*) Yeni Ulus Gazetesi: 3 Şubat 1954 
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ğil, daha başka bir şeydir. Ecnebi sermayeyi ve onunla birlikte ecnebi 
tekniğini memlekete davet etmek istiyoruz. Gaye elde bir kanun ile ecne
bi sermayeye manevi teminat verip onu memlekete ge lmeye ikna etmek 
ve böylece ayaklarımız altında ölü halde uyumakta o lduğunu kuvvet le 
sandığımız petrol hazinelerini işletip yeryüzüne çıkartmaktır. 

Petrol kanunu lâyihası da eşi ecnebi sermayeyi teşvik kanunu lâyiha
sı gibi Meclis 'te muhalefet in tasvibini a lmadan sadece ekseriyet kuvvetiy
le çıktığı takdirde yeni petrol kanununun şu eski tek parti devr indeki 
792 numaral ı petrol kanunundan daha ziyade memlekete faydalı olaca
ğ ına inanmak bi lmem, yerinde sayılır mı?.. Halen zihin t ırmalıyan tered
dütler yar ın için belki yersiz düşer. Fakat bugünkü vaziyet her halde biz
lerin biraz daha başka türlü hareket etmekliğimizi icabettirir, sanıyoruz. 

Bugün memlekette iki büyük parti vardır. Biri haddinden fazla bir ek
seriyetle, diğeri ise haddinden fazla bir ekalliyetle Mecliste temsil edil
mektedir ler . Yabancı sermayeyi teşvik kanunu Mecliste zayıf da olsa o 
muhalefet in, yani temsil ettiği büyük bir halk tabakasının tasvibine -bin-
nazariye olsun- iktiran etmemiştir. Bu hal kapı arkasından bizleri seyre
den ve aramızda konuştuklar ımıza kulak tutan ecnebi sermayeye içeri 
ayak atıp girmek için vermek istediğimiz şevki aş ı lamaya elbette müsai t 
bir manzara arz etmez. Petrol kanunu lâyihası da aynı şekilde Mecl isten 
geçecek gibi görünmektedir . Bizim için müstesna ehemmiyet i haiz olan 
bu kanunlardan beklediğimiz faydaları memleket elde edemezse vebal i 
yalnız muhalefet in boynuna mı muallâk olacaktır? 

Elbette değil!.. Yabancı sermayeyi teşvik kanunu için olduğu gibi pet
rol lâyihası için de iktidar, üzerine terettüp eden vazifeyi yer ine get i rme
miştir. Lâyihalar hattâ Meclis'e gelmezden evvel prensipler üzer inde ikti
dar, muhalefet le veya muhalefetlerle mutabakat temin edecekti . Sonra 
diğer noktalar üzerinde muhalefetler ve iktidar karşı karşıya geçip mü
nakaşa edecekler ve birbirlerini iknaa gayret sarfedeceklerdi. İcabında -
asıl maksadı haleldar etmeyecek sahalarda - karşısı tavizlere imkân ve
rilecekti. Öyle ki lâyihalar umumi heyete sevkedi lmezden mukaddeme pi
şiri lmiş kotarı lmış bulunacaktı . Bütün o müzakereler ve münakaşa lar sı
rasında iktidar, eğer "muhalefet için muhalefet" gibi yersiz bir vaziyet 
karşıs ında kalıyor ve kalmış ise bu hususta umumi efkârı tenvir e tmeye 
dikkat edecek ve doğru bildiğini yapmaktan gene çek inmemekle beraber 
millete hakikati anlatmaya ehemmiyet verecekti. 

Fiiliyat maalesef bu yolda yürümemiş ve yürümemekted i r . Hükümet 
veya iktidar ekseriyeti Mecliste sanki muhalefet namına bir mevcudiyet 
y okmuş gibi hareket etmektedir. Bu şekilde hareketiyle hükümet veya ik
tidar ekseriyeti şu noktayı unutmaktadır : 
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Bizler, biri çıkmış öteki çıkacak iki kanun bakımından hiç de kendi 

kendimiz le başbaşa değiliz ve olamayız. Birbirimizi ikna kül fet inden nef

simizi vareste tutmakta mahzur görmesek de ecnebi sermayeyi , ecnebi 

sermayedarlar ı yarın için ikna etmek vaziyetindeyiz. Bugün aldığımız ka

rar veya kararların yarın için bozulmayacağına onları tatmin etmek mec

buriyet indeyiz. Yabancı sermayeyi teşvik kanunu Meclisten geçerken bu 

noktayı ihmal ettik. Şimdiki petrol kanunu lâyihası da aynı ihmale ve 

tehl ikeye maruz görünmektedir . Halbuki memleket yerli sermaye kadar 

ecnebi sermayeye karşı da istiğna gösterecek halde değildir. 

Birinci Dünya Harbinden mukaddem istediği yerlere gidip içeri gir

mek için âdeta pervasız hareket eden ecnebi sermaye -ecnebi hususi ser

maye- , sonradan ve şimdilerde çok ürkek olmuştur. Haydi, deyince da

vete icabet etmek için müsareat göstermekten hayli uzaktır. Hele 

1952'nin son ayında Birleşmiş Milletler Teşkilâtı umumi heyet inin aldığı 

bir karar üzerine ecnebi sermayenin kulağına büsbütün kar suyu kaçtı. 

O karar ında Teşkilât diyordu ki : 

Her devlet tabiî servetlerini her zaman millileştirebilir. Bu milli leştir

meden dolayı yabancı bir devlet kendi vatandaşları lehine müdaha lede 

bu lunamaz . Mill i leştirme muameleler i o muamele lerden müteess ir olan

lar için tazminat talebine hak bahşetmez (Journal de Geneve -11 Mayıs 

1953- Başmakale ) . 

İran petrolü meselesi ecnebi sermayenin daha gözüönünden kalkma

mıştır. Bugün de ecnebi sermaye bekliyor ki gidip yatacağı memleket in 

kendi hakkındaki teveccühü mümkün olduğu kadar umumi o lsun ve he

le ihtilâf düğümler i daha evvelden belirmiş bulunmasın. 

Eldeki petrol kanunu lâyihası için vakit daha geçmemişt ir . Lây iha 

müzakere halindedir. İktidar ve muhalefetleri lâyihayı serinkanlı l ıkla ve 

enine boyuna münakaşa etmek, aralarında mutabakata varmak zaman 

ve imkânına henüz sahiptirler. Unutmayal ım ki sağdan soldan gelen sa

rih beyanat da muhalefetin petrol mevzuunda ecnebi sermaye a leyhinde 

değil, bi lâkis ecnebi sermaye lehinde o lduğunu göstermektedir . Şimdiki 

seyrine tabi olarak çıkacak bir kanun ecnebi sermayeye memleket te bir 

fikir birliği gösteremezse ortadaki davaya yazık olur, diye düşünmek yer

siz değildir. 

Namık Zeki ARAL 
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(*) Yeni Ulus Gazetesi: 15 Şubat 1954 
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ECNEBİ SERMAYEYE NİÇİN DÜŞMAN İDİK? (*) 
Hürriyet gazetesinin, meseleleri daima etraflı surette tetkik ve müta lâa 

ederek olayları açık açık bildiren Ankara muhabir i petrol meselesinin de 
inceliklerini okuyucuların önüne sermiştir. Arkadaşımız ın bu mese lede 
ecnebi muhitlerin düşüncelerine dair verdiği malûmat hülâsatan şudur : 

Türkiye yakın bir tarihe kadar yabancı sermayeye karşı vaziyet a lmış 

bir devlet idi. Amerikal ı petrol mütehassısı Max Ball 'un Türkiye için ha

zırladığı kanun projesini geçmiş hâdiselerin ışığı alt ında müta lâa e tmek 

iktiza eder. 

Tarafsız ve dürüst bir gazetecinin verdiği şu malûmat bir müddet ten-
beri basınımızı ve umumî efkârı endişe içinde bırakan Petrol Kanununun 
mahiyet ini tamamiyle ortaya koymuştur. Evvelâ iktidarın bütün inkâr ve 
tevil lerine rağmen sabit oluyor ki bize başka memleket lere gösteri len iti
mat gösteri lmemiştir . Ve bize mutat mukavele lerden daha sert ve ağır 
hükümler kabul ettiri lmek düşünülmüştür. Açıkçası , bize Batı dünyas ı 
na mensup medenî bir memleket muameles i yapı lmıyor, geri, şarklı bir 
müstemleke yahut yarı müstaki l bir devlet nazariyle bakıl ıyor. 

İşte projede bu ruhu gördüğümüz içindir ki buna mani o lmağa ve 
utandırıcı , ezici şartları değişt irtmeğe uğraşıyoruz. İstiklâl ve hürriyet uğ
runda kan dökmüş, muharebelere girmiş ve muzaffer o lmuş bir mil let sı-
fatiyle Batı sermayesinin boyunduruğuna ve insafsızlık ruhuna karşı is
yan ediyoruz. 

Türkiye ecnebi sermayesine karşı düşmanl ık beslemişse bunun sebe
bi ecnebi sermayenin bu memlekete hakim kesi lmiş olması , bu memle 
keti s ömürmüş bulunmasıdır . Yoksa ecnebi sermayesi her hangi bir Av
rupa memleket inde olduğu gibi normal ticari şartlar alt ında memleket i 
mize gelir ve namuskârane çalışırsa ona kucağımızı açarız. Fakat ecne
biler memleket imize bir hakim ve efendi sıfatiyle ge lmek, arslan payını 
kendi ler ine ayırarak bizi işçilik ücretiyle çal ışt ırmak gayesini takibeder-
lerse onlara elbette düşman oluruz. Memleketler yalnız ordularla zapte-
di lmez. Sulh içinde ticari ve mali imtiyazlarla da sömürülür . 

Biz bu esaret alt ında yaşamış o lduğumuz içindir ki ecnebi sermaye
sinin meydanı serbest bulunca ne kadar ezici, sömürücü ve insafsız dav
randığını yak ından biliriz. Fahiş faizcilerle Türk Hükümet ine para vermiş 
muhtekir sermayedarlar ın faiz diye belki sermayeden fazla para çektikle
rini, bir borcu tahsil için ecnebi f i losunun gelip bahrî nümayiş yaptığ ını 
henüz unutmamışızdır . 
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Ecnebi sermayeden bir istikraz yapacağımız zaman evvelâ onların 

ağır şartlarını ve faizlerini kabul etmek mecburiyet i alt ında idik. Sonra, 

bizden Düyunu Umumiye idaresini kefaletini isterlerdi. Bütün bunlar 

bitt ikten sonra da ecnebi hükümet istikraz kâğıtlarımızı borsaya çıkar

mak için vereceği müsaadeye mukabil bizden şimendifer imtiyazı isterdi! 

Bugünler i yak ından yaşamış , ecnebi sermaye hakimiyet inin ezici ve tah

kir edici azamet ve gururunu yakından görmüş bir Türk sıfatiyle iç imde

ki acıyı hâlâ unutamam. Ecnebi sermayesine karşı bu nefret ve isyan ha

reketi İttihat ve Terakki devrinde başladı. Türkiye 1914'te Birinci C ihan 

Harbine Almanlar ın tarafında girdiyse bunun mesul ler inden biri Türki

ye'yi ist ismar eden, kapitülasyonlara dayanarak Türkiye 'de hükümet 

içinde hükümet haline gelen insafsız ecnebi sermayesidir. 

Atatürk ve Millî Mücadele ile Türk'ün bu malî esaret zincirleri de kı

rıldı. Mahrumiyet lere katlanarak arttırabildiğimiz para ile malî ve iktisa

dî kaynaklar ımız ı kendimiz geliştirmiye çalıştık. Kuvvetli , müstaki l ve ile

ri hamlel i bir memleket o lmadan ecnebi sermayesinden istifadeyi düşün-

miyeceğimiz i takdir etmiştik. Bu devreyi atlattıktan, Yak ın-Doğu 'nun, 

hattâ Avrupa 'n ın en kuvvetli bir devleti haline geldikten, demokrat ik re

j im ile medeniyet dünyası içine katıldıktan sonra ecnebi sermayeden 

korkmıyabi l irdik. Fakat o ecnebi sermaye, Hürriyet muhabir in in dediği 

gibi, eski ecnebi sermaye düşmanlığ ının hatırasını tazeliyerek bu toprak

lara tekrar eski tahakküm ve sömürme ruhiyle gelirse ona arka çev irmek 

vatanını seven her Türk için mukaddes bir vazife teşkil eder. Ecnebi ser

maye mi? Buyursun. Fakat bir İaşeye konan kartal gibi değil, bir Avru

palı memlekete gelen işbirlikçisi gibi, namuslu bir ortak gibi. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 
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14 - CHP MALLARININ TASFİYESİ, HALKEVLERİNİN 
KAPATILMASI 

Sonuçları görülmüş, yapımcıları hayattan çekilmiş kısaca tarih ol
muş olayların değerlendirilmesi daha kolaydır. Zira artık tarihin yargı
sını yanıltabilecek etkenler iyice azalmıştır. 

14 Mayıs 1950'de çok partili demokrasiye geçişle Büyük Türk Dev
rimi tamamlanıyordu. Demokratikleşme, siyasî partilerin eşit koşullar
da yarışmasını, ayrıcalıklı partilerin olmamasını gerektiriyordu. 

Bunun için devletle bütünleşmiş tek partinin artık diğer partilerle 
eşit duruma getirilmesi bir devrim rejiminin muhasebesinin ortaya 
konması girişimleri seçim sonrasında yoğunluk kazandı. Ancak bu he
sabı çıkaranların çoğunluğu eski düşünce ve eylemleriyle aynı hesa
bın içinden geliyordu. 

Böyle bir hesaplaşma normal hukuk kuralları içinde çözümleneme
diğinden yasal düzenlemeye gidildi. 

Önce üyelerce yasa teklifleri verildi. Bunlar arasında (1); 

Antalya Milletvekili Akif Sarıoğlu ve 4 arkadaşı, milletin parası ve 
emeği ile yapılan halklevlerinin millete mal edilmesini, 

Tokat Milletvekili Halûk ÖKEREN, eski Türk Ocaklarının kapatılma
sı üzerine CHP'yo devir ve teslim edilen malların yeniden kurulan Türk 
Ocaklarına geri verilmesini, 

Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı ÇEVİK, Belediye ve özel idare
lerden Halk Partisine verilmiş olan malların eski sahiplerine iade olun
masını, 

Erzurum Milletvekili Emrullah NUTKU, 1927'den bu yana Hazine
den, belediye ve özel idarelerden verilmiş ne kadar para varsa hepsi
ni Hazine yararına CHP'ye zimmet kaydedip bunları üç ayda Amme 
Alacakları Kanununa göre tahsil edilmesini istiyorlardı. 

Önce özel bir komisyon kurularak, verilen tekliflerin, beliren eği
limlerin ışığında ayrı bir taslak hazırlandı. Bu taslak, 24 Temmuz 
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1951'de İktidar Partisi Grubunda kapsamlı biçimde ve maddeler ayrı 
ayrı görüşülerek karara bağlandıktan sonra ertesi gün 25 Temmuz 
1951'de Meclise gönderilip ilgili komisyonlara havale olundu. 

27 Temmuz 1951'de Anayasa, aynı gün İçişleri, ertesi gün 28 Tem-
muz'da Maliye, 30 Temmuz'da Adalet ve 2 Ağustos'ta da Bütçe Komis
yonunda görüşülerek öncelikle Genel Kurul gündemine alındı. 

Kanun teklifi ile; resmî daire ve kurumların siyasî partilere bedel
siz mal veremeyecekler. 

Daire ve kurumlar ile kapanmış cemiyetler tarafından siyasî parti
lere verilmiş malların sahiplerine geri verilmesini, 

Siyasî partiler tarafından genel yararlar için yapılmış taşınmazların 
Hazineye mal edileceği, esasları getiriliyordu. 

Taşınmazların odağını Halkevleri oluşturdu. 

Genç cumhuriyetin kurumlaşmasına, inkılâpların halkça benimsen
mesine ve en önemlisi ulusal birliğin pekişmesine hizmet etmek üzere 
Atatürk tarafından kurulan Halkevlerinin yansız tesis statüsü kazandırı
larak kültürel etkinliğinin devamının isabetli olacağı zamanla daha iyi 
anlaşılmıştır. 

Bu tarihi kararın alınmasını belgeleyen Demokrat Parti Grup görüş
meleri ile Genel Kurul görüşmeleri tutanaklardan aynen alınmıştır. Yo
rum okuyucuya aittir. 

Ayrıca olayın toplumdaki etkilerini ve kamu oyunun tepkisini yan
sıtan yazılı basma yer verilmiştir. 

Böylece artık özgürleşme yoluna giren basının halk oyunu nasıl et
kilediği, bu yolla da parlamentonun nasıl bir değerlendirme içine gir
diği daha iyi anlaşılacaktır. 
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D E M O K R A T PARTİ MECLİS GRUBU 
GENEL KURUL TOPLANTISI (*) 

BAŞKAN - Abidin Potuoğlu. 

KATİPLER - Muhitt in Erener, Esat Budakoğlu 

B A Ş K A N - Çoğunluk var, birleşimi açıyorum. 

Gündemin birinci maddesi Halklevleri binaları ve Halk Partisi emlaki 

hakkında idare heyetinin bir sunuşudur. Bu hususta idare heyeti namı

na Fethi Çel ikbaş arkadaşımız izahat vereceklerdir. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Burdur) - Muhterem arkadaşlar, söze baş larken 

bir noktayı tavzih etmek lazım gelmektedir. Grup İdare Heyetiniz bu mev

zuda herhangi bir karara varmak selahiyetini kendinde görmediğ i için 

Halkevleri konusunda nihaî şekle kadar geçen mesai hakkında muta le-

asını beyan etmekle iktifa etmektedir. Bunun hilafına herhangi bir sela-

hiyeti haiz o lmadığına İdare Heyeti kendisi kanidir. 

Mevzuun bugüne kadar geçirdiği safahat başlangıçta iki k ıs ımdan 

ibaret bulunmaktadır . Birinci kıs ımda arkadaşların Anayasa Komisyo

nuna intikal eden tekliflerinden bir müddet sonra işin an laşma yo lu ile 

ve Halkevler inin tesis olarak kullanılmak suretile mevzuun hal ledi lmesi 

yo luna gidilmiştir ve parti genel başkanı ve Halk Partisinin alakalı millet

vekilleri tarafından geçen müzakerelerde evvela Halk Partisi bu mevzuda 

teklifini bildirmiştir. Bu teklif Genel Başkanlık tarafından Grup İdare he

yet ine de intikal ettirilmiş ve Grup İdare heyetiniz deminki söylediğim ka

yıtlar alt ında bu mevzudaki görüşünü mukabil bir teklif o lmak üzere Ge

nel Başkanl ığa arzetmiştir. Genel Başkanlık Partinin diğer organları ile 

de temas edecek, nihaî bir şekil verdikten sonra ve ancak Halk Part isinin 

mukabi l teklifi ve onu takiben girişilen şifahi konuşmalarda biz im cephe

mizden bir anlaşma imkânı görülmedikten sonra, arkadaşlar ın temayü

lü ve müddet in gecikmekte olduğu nazarı it ibara al ınarak, teşrii çal ışma

larla nihaî hal yo luna gidilmesi düşünülmüş ve bu maksat la Genel İda

re Kurulunca bir heyet teşkil edilmiştir. İşte ikinci kısım da Genel İdare 

Kuru lunun teşkil ettiği bu heyetin hazırladığı met inden başlamaktadır . 

Bendeniz bu heyette de bu lunduğum için kısaca met ine hâk im olan 
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prensipleri arzedeceğim. Halkevlerinin geçmiş tarihte muhtel i f intikal şe

killeri üzer inde 1260 küsur gayri menkul bugün Cumhur iye t Halk Parti

si namına kayıtlı bulunmaktadır . Bunun intikal şekilleri üzer inde eski

den beri uzun boylu tetkiklerde bulunan bir mütehass ıs arkadaş ın işti

raki ile bu heyet bu intikal şekilleri üzerinde durmuş, buna mütenaz ır 

bazı hükümler sevketmiştir. CHP'nin geçmiş devirlerde mülkiyet ine inti

kal ettirdiği mevzuların çok büyük bir kısmı maalesef o tarihlerde kanun

ların tatbik edi lmemesinin bir neticesi olarak bel irmektedir. Bunun mü

şahhas misallerini, mevzu Büyük Millet Mecl isinde konuşulurken, ayrı

ca aydınlanacaktır . Yalnız istitratan arzedeyim: Özel idare bir çok emva

lini Halk Partisine intikal ettirdikten sonra bunları kiraya vermek sure

tiyle de faydalanmıştır. Bir yerde de belediye bir malını 300 lira gibi bir 

bedell i mal ını CHP'ye satmıştır. Merkezden de yazı yazı lmış, bu gayrı-

menkul ler i Halk Partisine tescil ettirsinler diye gayrı kanunî emirler ve

rilmiştir. Geçmiş tarihte mer'i kanunların hükümler ine riayet e tmemek 

dolayısi le CHP's inin mülkiyet ine intikal ettirdiği nazarı it ibare al ınarak 

bir tarafdan da ilerde de memleket imizde siyasî partilerin bu kötü yola 

düşmemeler i maksadiyle bunun hukukî yollarla tashihi cihetine gidi lme

si için ana prensip vazedilmiştir. Yani bu iş bir intizamı a m m e olarak te

lakki edilmiştir. Bu metin kanuniyet kazanacak olursa artık memleket i 

mizde siyasî partilerin genel bütçe, katma bütçe ve özel idare bütçeler in

den ve ayrıca bankalarla iktisadî devlet teşekkülleri, sermayesinin yarı

s ından fazlası Devlete veya amme hükmî şahısları tarafından temin edi

len müessese ler ve nihayet amme menfaatlerine hadim cemiyet ler le ma

meleki muamele ler i için bu metin nevama bir anayasasını teşkil edecek

tir. Ve bununla birlikte ne yardım, ne teberru şekl inde bu okuduğum 

müessese ler ve daireler siyasî partilere mamelek intikali y a p m a imkânla

r ından ma hru m edileceklerdir. 

Aynı zamanda satış yapma mevzuunda da, hep gördük, Halk Partisi

nin geçmiş yıl lardaki mülkiyet intikali mevzuunda bir bedel takdiri yolu 

ile muazzam gayrimenkulleri cüzi bir bedelle mülkiyet ler ine intikal ettir

mişlerdir. Bu hal o zamanki kanunlara dahi mugayirdi . İst ikbalde de bu

na mani o lmak için mevcut kanun hükümler ine göre yani müzayede ile 

yapı lması muvaf ık görülmüştür. Heyet, bunu siyasî partilerle bu daire ve 

müessese ler arasındaki münasebet ler in intizamı amme müesseses i şek

l inde telakki ettiği içindir ki cemiyetin siyasî çal ışması bak ımından behe

mehal kabul edilmesi lazım gelen bu prensibin elbette maz iden ka lma 

bugün yaşıyan müesseseler i tasfiye etme yo luna gitmiştir. Ve bu maksa-
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dı temin için tasfiye etmek yo luna gitmiştir. Ve bu maksad ı temin için 

muhtel i f maddeler sevkedilmiştir. Eğer yüksek heyetiniz maddeler in de 

okunmas ın ı tensip ederse sadece kıraetini bendeniz yapacağ ım, ondan 

sonra münakaşa açıldığı zaman üzerinde kesin bir şekilde konuşuruz . 

Okuyorum. 

" (Madde 2 okundu) (* ) 

KAMİL G Ü N D E Ş (Devamla) - Bu, demin arzett iğim veçhi le, birinci 

madde ile kabul edilen intizamını amme hükmünün tabiî bir neticesidir. 

Tetkikat ımızda gördük ki, yerine göre, Kızılay, Hava Kurumu, Çocuk 

Esirgeme Kurumu gibi genel menfaatlere hadim cemiyet lerde de görül

mektedir . Bir çok gayrimenkuller maalesef gayri kanunî olarak C. H. Par

tisine intikal ettirilmiştir. İşte bu kabil müesseseler in durumu da nazarı 

it ibara al ınarak bunların o tarihlerde siyasî parti lere bedelsiz terkedi lmiş 

olan gayrimenkuller i sahiplerine vermek amme menfaati icabıdır. Diğer 

cemiyet lerden Kızılay'a ait olanı Kızılay'a, Çocuk Es i r gemeye ait olanı Ço

cuk Es i r gemeye , Belediyeye ait olanı Belediyeye, özel idarelere ait olanı 

özel idarelere, katma bütçeli olan yerlerinkini oralara, evkafın, evkafa ia

de ve tapu kayıtlarını bunlar adına resen tashih olunur. 

Bazı arkadaşların şu sıradaki isteklerine uyarak kanun metninin ser

levhasını okumakta da fayda vardır. Filhakika ser levhada istikbale mu-

zaf olarak intizamı amme meselesi görülmektedir. (Resmî daire ve mües 

seselerin siyasi partilere bedelsiz mal veremeyecekler ine ve bu daire ve 

müessese ler le münferit... ilah teklif veya tasarı) 

Üçüncü madde şudur; ikinci madde budur. 

Madde 1. - Genel, Katma ve Özel Bütçeli dairelerle 

(1 . madde tekrar okundu) 

(Madde 2 okundu) 

(Madde 3 okundu) 

Burada kısmen veya tamamen işgal keyfiyeti vardır. Hem parti, h em 

de halkevi binası olarak inşa edilmiş veya bu unvanla k ısmen veya tama

men kul lanı lmakta olan gayrimenkuller bulunduklar ı köylerin tüzel kişi

leri ad ına resen tescil veya tapu kayıtları bu kişiler adına tashih o lunur. " 

Madde 4. - İkinci maddede yazılı daire ve müesseseler in siyasî parti

lere bedelsiz olarak terketmiş oldukları arsa, bahçe, tarla, harman yeri 

gibi musakka f o lmayan gayrimenkuller üzerine siyasî partiler taraf ından 

(*) Tasarı Tutanağın sonundadır. 
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b ina yapı lmışsa bu yerlerin arsa ve bina kıymetleri 5 inci maddede gös

terilen heyet tarafından takdir edilerek bu kıymetlere göre şuyulandırı l ır . 

Arsa kıymeti ikinci maddeye göre iade edilen ve arsanın eski sahibi olan 

daire ve müessesenin hissesini ve bina kıymeti de siyasî part inin hisse

sini teşkil eder. Ve bu hisselere göre tapu dairelerince adlar ına tesciller 

yapıl ır. 

(Madde 5-6-7 okundu) 

Siyasî dernekler dışında benzeri dernekler veya evvelki tüzelkişi l iğin 

gayesinin taalluk ettiği hukuku amme müesseseler ine, k ısmen veya ta

m a m e n parasız vermeğe Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak bu dernekle

rin infisahları hal inde kendilerine verilen bu mallar tekrar devlete intikal 

eder. İleride herhangi bir kaçamak yol ile umumî heyetler şu veya bu par

tiye bu madde gereğince kendilerine veri lmiş olan gayr imenkul ler i ver

mek isterlerse buna mani o lunsun diye bu fıkra konmuştur . Bunun bi

rinci madde ile int izammı amme hükmünün tabiî bir neticesi olarak ka

bul edi lmesi lazımdır. 

(Madde 8 okundu) 

KAMİL G Ü N D E Ş (Devamla) - Şunu arzedeyim, bütün bu hükümler 

birinci maddedek i int izammı amme hükmünün tabiî bir neticesidir, leh

te ve aleyhte görülenlerin hepsi. (Bu maddeyi tekrar okuyunuz sesleri ) 

(Madde tekrar okundu) 

(Alkışlar) 

Bu müdde t zarfında ödemedikler i takdirde bu bedeller üzer inde siya

sî parti lerin diğer gayrimenkulleri üzerinde üç ay içerisinde kanunî ipo

tek tesis ett irmeğe, gayrimenkul, adlarına tescil edi len daireler yetkil idir. 

Bu kanuna göre devlet veya eski sahiplerine iadesi lazım gelen gayri-

menkul lerde 1 Mart 1950 tarihinden sonra siyasî parti ler taraf ından sa

tı lmış olanlarının satış bedelleri de bu hükümler dahi l inde sahipler ine ia

de olunur. 

(Madde 9 okundu) 

(Madde 10 okundu) 

(Bir ay sesleri) 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun. Bilahare herkes fikrini beyan edecek

tir. Ş imdi lütfen dinleyelim. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Devamla) - Üçüncü şahıslar hakkında umumî hü

kümler mevzubahist ir . 
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Madde 1 1 . - Devlete intikal eden Halkevi ve Halk odalarının menku l 
b i lumum eşyası bu kanunun tatbikine münhasır o lmak üzere mütem
mim cüz'ü hükmündedir . Bu kanunun birinci maddes inde yazıl ı tüzel ki
şiler dış ında kalanlar tarafından Halkevlerine teberru veya vasiyet sure
tiyle intikal eden menkul eşya alakalı siyasî partinin talebi üzer ine bu 
partiye verilir. 

Madde 12. - Bu kanun hükümler ine göre yapı lacak tashih ve tescil

lerden hiçbir harç ve damga ve diğer resimler al ınmaz. 

Madde 13. - Bu Kanunun 7 nci ve 11 inci maddeler i gereğince Devle

te intikal eden mal lardan mezkûr maddeler dış ında kalanlarının idare 

sureti bir ta l imatname ile tayin edilir. 

Arkadaşlar , burada bir şey arzedeyim: Halkevi olarak kul lanı lan bi

naları mahall î halk bazı kültür, içtimaî ve diğer hizmetlerde kullanıl ır. 

Bazı arkadaşlar ımızın dediği gibi kapatılsın, satılsın denecek olursa ma

hallî halkın partimize olan infialini hesaba katmak lazım gelir. Bu müta

laa iledir ki bu mevzuları derpiş eden heyet, böyle düşünerek bir tüzük

le tespit edilmesini daha ihtiyatlı telakki etmiştir. 

Madde 14. - (Okundu) 

Madde 15. - (Okundu) 

Metnin ihtiva ettiği hükümler bunlardan ibarettir. Met in üzer inde 
müzakere açıldığı takdirde söz alan arkadaşların bi lhassa geçen devr in 
kanunlara riayetsizlik yüzünden bugün kanunlaşt ı rmak mecbur iyet inde 
o lduğumuz bu müeyyideler üzerinde hükümler sevkederken m ü m k ü n ol
duğu kadar o tarihin gayri kanunî hareketlerini ıslah edecek hükümler 
koyduğumuzu da arzetmek isterim. Müddetler vesaireler mevzuunda her 
türlü müta laa ileri sürülebilir. Fakat bütün bu mevzularda heyet, sade
ce parti mensuplar ımız ı değil, bitaraf vatandaşlarımızı part imiz in hattı 
hareketi üzerinde intibalarıni, aksülamellerini hesaba katarak bunlar 
belirti lmiştir. Tensip buyuracak olursanız bu mevzudaki temayül ve te
menni ler bu kalabalık heyette kararlaştır ı lmasın. Buradan al ınacak il
hamla başka bir heyet işi enine boyuna düşünsün. Aksi takdirde birinci 
madden in sağlamak istediği ahenk, insicam, hukukil iğ i şu veya bu nis
pette zedelenmesi tehlikesi vardır. Bendeniz şahsen bu temennide bulu
nuyorum. 

Sözler ime son verirken mühim olarak bizim bu kararda gö rdüğümüz 

hususlara kısaca temas edeceğim. 

Halkevleri mevzuunda, halkevi adı alt ında çal ışmalara devam edip et

memek hususu siyasî partilere aittir. Fakat Bakanlar Kurulu, grubu-
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muzdan geçecek müzakerelerden sonra memleket in muhtel i f bölgelerinde 

halkevlerinin oynayacağı rollerden istifade düşüncesi hâkim olursa ve bu

na imkân varsa, halk evlerinin bütünlüğü ihlal edi lmesin ve çıkarılacak 

tüzükte gerekli hükümler konsun. Bu maksatla bu hüküm konmuştur . 

Onun yanında dikkat buyurursanız, şahısların, şahıs veya şirket ha

l inde veya teker teker vas iyetname yolu ile veya hayatta iken halkevine 

tahsis yapı lmış ise bunları da almış duruma girmeyel im. Alakal ı , parti

den istesin, talep etsin verel im. 

Fakat neresi varsa kapatmak ve saire tesisler alakalı siyasî part i ay

nı maksat lar la fakat daha objektif olarak bir hükmî şahsiyet şekl inde 

kul lanmak üzere bu teberrüleri kendisi almıştır diyebilel im siyaseten. 

Nihayet bunun tatbikatında mümkün olduğu kadar cemiyet bünye

sinde bir sarsıntıya meydan vermeden, yani bir devri sabık yara tmaktan 

uzak kalarak ayarlandırı lması lazımdır. Nasıl ki seçim kanunu ile Halk 

Partisinin yolsuzlukları bertaraf edildiği gibi burada da sarsıntıya sebep 

yoktur. Mesela bir ay dediler bir ay güç olur. Aransın bu lunsun üç ay 

densin bir ay ve saire demek mümkündür . Yalnız öyle bir şey olsun ki 

yalnız biz im partimiz değil, vicdanlı insaflı dürüst muhalif ler de m e m n u n 

kalsın. Emin ve mutmain olsunlar. Bunu da gözönünde bulundurmal ı 

yız. Bu sebeple bu hükümler sevk edilmiştir. Bendeniz in şahsen çal ışma

lar hakk ında vereceğim izahat bundan ibarettir. Arkadaş lardan tenevvür 

e tmek isteyen varsa bu heyetin başkanlığına ifa eden muhterem Refik 

Şevket beyefendi daha selahiyetle cevap verirler. 

Muhterem Refik Şevket bey daha salahiyetlidir. Gerekse diğer arka
daşlar kendi mevzuuna girdiği ölçüde maddeler in mucip sebeplerini tah
lil ve izah ederler. 

Bendeniz in maruzat ım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) - Fethi beye bir sual soracağım. Bu 

tasarı doğrudan doğruya komisyonlardan geçip de Meclise gelecek değil 

midir? Şu halde bunu burada görüşmeyel im. 

NAZ IM AĞACIKOĞLU (Sivas) - Hâlâ inşada bulunan halkevleri vardır. 

Ne olacaktır? 

HALİL NURİ YURDAKUL (Niğde) - Halkevlerini sattı, parasını yedi ne 

olacaktır? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) - Bir şey yoktur. 

B A Ş K A N - Söz almış arkadaşlar vardır. Müsaade ederseniz onlar da 

konuşsunlar , ondan sonra noksan yerleri tamamlansın. 
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FETHİ ÇEL İKBAŞ (Devamla) - Arkadaşlardan r icam, kendileri met in
lerin teferruatı üzerinde değil, daha çok prensipler üzerinde dursunlar . 
Aks i takdirde insicamın, ahengin bozulması mukadderdir . 

M U R A T ALİ ÜLGEN (Konya) - Sayın arkadaşlarım; Fethi Çe l ikbaş ar

kadaşımız ın, teklifi kanunî hakkındaki izahatlarını dinledik. Yalnız bir 

noktayı meskut geçmiştir. Dairei intihabiyem olan Konya 'da belediye ta

raf ından 25 bin liraya meydana getirilen bir bina çok az bir bedel le Halk 

Partisine satılmıştır. 

İkincisi; 943 yı l ında Alaattin tepesinin en mümtaz yeri halkevi yapı

lacak diye beş bin liraya satın alındı. Fakat sonradan vazgeçi lerek öylece 

kaldı. Binaenaleyh bunların vaziyeti ne olacaktır. Bunlar hakkında tasa

rıda bir kayıt göremedim. Bunların da nazarı itibare al ınmasını r ica ede

rim. 

HAMİT ŞEVKET İNCE (Ankara) - Muhterem parti arkadaşlar ım, en 
mesut bir günümüzü idrak ediyoruz. (Alkışlar) Zaferi azimle mübeşşer 
oluyoruz, cümleniz i candan tebrik ederim. Biribirimizi alkışl ıyal ım. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Parti hayatımızın en canlı, en şerefli bir dakikası için
deyiz. Ve bundan dolayı bu şerefli hayatın en gürbüz şerefleriyle karşı 
karşıya bu lunmak hadisesinin başlangıcındayız. Bu kanun bize ne geti
r iyor? Bu kanun bize ne ifade ediyor? Bu kanun, malı mağsubu mel lehül 
hakk ına iadesini temin ediyor. Ne şekilde aldığı, ne şekilde haksız yere 
Halk Partisinin silki mülkine geçirdiği bu kanunun içerisinde teker teker 
izah edilen gayri menkuller hakkında hepimizin bir çok bilgileri var. Lâ
kin şurasını kemali iht imamla huzuru alinize arzetmek isterim ki bu ka
nun çok esaslı bir prensibe dayanarak makable şamil prensibi ihtiva et
mek üzere bizi hukuk alemine karşı akyüzle ç ıkarmak mevki ine yükse l 
tiyor. Bir çok müzakereler inde bu lunduğum Anayasa Komisyonunda bu 
niza hakkında bu hadise hakkında Halk Partisinin söylediği şu idi; efen
diler, yeni bir rejim yarattık diyorsunuz, kanun devri d iyorsunuz, hukuk 
devletiyiz diyorsunuz.. . Biz ne yaptık, bırakın o perdeyi, dönmey in , eşme
yin maziyi diye... Bi lhassa Faik Ahmet gibi müşevveşülefkar olan adam, 
hakikaten kaypak ahlakî ve siyasî karakteri sıfır olan bir adam, hokka
bazlık yapıyor, diyor ki, biz aldık, sattık.. 

Arkadaşlar size bir şey hatırlatayım. Cemiyetler kanununun muvak

kat bir maddes i var. Orada diyor ki, cemiyetler kendi maksat lar ından 

gayri gayr imenkul iktisap edemezler.. A m m a bugüne kadar mevcut cemi

yetlerin iktisapları yerindedir. Öyle ya Halk Partisi alacağını almış, sata

cağını satmış, milyonlara gark olmuş. Ondan sonra kendisi için de baş

kası için de bu yolu tıkıyor. 
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Şimdi arkadaşlar bu madde gasbı garat maddesidir . Veya gasbı garat 

şekl inde bir hükmü teşriidir. Biz bunu kaldırıyoruz. Biz diyoruz ki, muh

terem Fethi Çel ikbaş bütün vuzuhu ile, şeffafiyetile izah etti, biz im mev-

zuubahs edeceğimiz mesele hukukî yönden Adalet Encümenine gelecek

tir. İhtisas encümenine gelecektir. Emin olunuz, hepinizi davet ediyo

rum, bütün bu husustaki bilgilerinizi rica ediyoruz. Part imize değil, mil

lete iade edilen ve başta hazineye ve bütün müessesat ı ammeye iade edi

len gayr imenkul lere dair bir kanundur. Biz fena filvatan insanlarız. Bu 

şey biz im partimizin şahsî işi değildir. Millet işidir. Bütün arkadaş lardan 

istifadeye amadeyiz . Bu itibarla bu kanunun prensibini kabul ett ikten 

sonra bir ay olsun iki ay olsun, tüzük çıksın, ta l imatnamesi yapı ls ın bir 

an evvel bu gayrimenkul lere kavuşal ım falan gibi mevzular üzer inde her 

aklın diğer bir akıl yarattığı şu devirde şey etmiyel im. Prensip şudur: am

me müesseseler i ve buna mülhak diğer müessesat gayr imenkul iktisap 

edemezler . Demokrat Parti bunun haricinde değildir. Bundan evvel bu 

kaidei nizamiye hilafına mülk iktisab edenler men lehülhaklar ına iade 

ederler. Bunun prensibini kabul ettikten sonra gece gündüz demeyerek 

Adalet Encümeninde zaten çalışmaktayız işin üzerinde, varal ım ve mille

tin karşıs ına Köy Kanununu, Orman Kanununu ç ıkaramadık a m m a Ata

türk Kanununu, 2311 numaral ı Kanunu; Meni Müdahale Kanununu çı

kardık diye bir az ferahla çıkalım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

AVNİ TAN (Afyonkarahisar) - Sevgili arkadaşlar ım, hepimize bir bay
ram havası koklatan bu tasarı karşısında içime bir şey doğdu, onu arzet-
meden duramadım, söz aldım, yüksek huzurunuza çıktım. Sözüm şu; 
çok sayın avukat arkadaşlar ıma hitap edeceğim, bugünkü tasarıyı yap
tıkları gibi, hepimizi her tasarıda da böyle memnun ve şadan o lmamız ı 
temenni ediyorum. Böyle el birliği ile, fikir birliği ile karş ımıza çıkarlarsa 
bu esen hava bu tatlılığını her zaman muhafaza edecektir. (Bravo sesleri) 

Bu tasarıyı yaparak, Türk milletini memnun eden muhte rem heyeti 

de ar izamik teşekkür ederim. 

C E V D E T SOYDAN (Ankara) - Sayın arkadaşlar, bugün hepimiz me

sut ve bahtiyarız. Hakikaten milletin el inden uzun zamanlardan beri gas-

bedi len millet emvalinin tekrar sahiplerine iade edilmesi için girişilen bu 

teşebbüs gayet yerindedir. Yalnız bu arada tebarüz ett irmek istediğim bir 

nokta vardır: Halkevlerinin bundan sonraki durumunun bir kanunla 

hal ledi lmesi lazımgelir. Çünkü halkevleri biz im Cemiyetler Kanununun 

muvacehes inde bir cemiyet değildir. Ve arkadaşımız Fethi Çel ikbaş' ın 

söylediği gibi kanunu medenî hükümler i karşısında bir tesis de sayı lmaz. 

Manevî şahsiyeti haiz olan bir cemiyetin emval i de o lması lazımdır. Şu 
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halele biz bu emval in tahliye edi lmesine dair hükümler i koyarken diğer 
taraftan da bunların başka bir nam altında ve bir cemiyet hal inde yaşa
ması için de tedbir almamız ve gerekli hazırlıkları yapmamız lazımdır. 

CELAL YARDIMCI (Ağrı) - Arkadaşlar, kısa söyl iyeceğim. Yalnız He
yeti Cel i lenize bir hususu hatır latmak isterim; bundan 7-8 ay evvel yani 
mütevef fa arkadaşımızı İsmail Hakkı 'nın vermiş bulunduğu bir meseleyi 
Anayasa Komisyonunda müzakere sırasında işin sulhen bir net iceye 
bağ lanması için Hükümet le Halk Partisi arasında bir istişare bir görüş
me başlamışt ı . O zaman bu istişareden bir netice hasıl o lmayacağını hu
zurunuzda bir vesile ile arzetmiştim. Hatta görüşme safahatını izah ettik
ten sonra demişt im ki; ben şunu dedim Halk Partisi bana şu cevabı ver
di, en nihayet ben Galata Kulesine kule dedim, onlar kuyu dediler. Ma
ruzat ımı bu şekilde bağlamışt ım. Şimdi bu maruzat ım tahakkuk etti, 
Halk Partisiyle bir anlaşmaya varı lamadı. 

Bugün Heyeti Celilenizin tasvibine arzedilen bu projenin memnun luk 
verici tarafları pek çok yalnız biran evvel işin taknîn edi lmesi zaruret ini 
de takdir buyurursunuz. Bendenizin huzurunuza ç ıkmamdaki sebep, 
halen, hatta bu sabah Anayasa Komisyonunda Komisyonda bu mevzu ile 
ilgili ve müzakere mevzuu olan dört tane teklif vardır. Yarın sabah 9'dan 
it ibaren bu teklifler üzerinde görüşmeler olacaktır. A m m a bu gelen tasa
rı bak ıyorum ki hepsini içine almış ve halli fasl etmiş mahiyettedir . Bina
enaleyh, bu tasarının teferruatı üzerinde burada uzun uzun görüşerek 
vakit geç irmeden tasarının heyeti umumiyesini tasvip buyurursanız , 
Anayasa Komisyonunda halen derdesti tetkik bulunan dört teklif üzerin
de vakit kaybedi lmez. Bu tasarıyı Anayasa Komisyonuna havale e tmek 
veya ait o lduğu komisyonlardan geçiri lmek suretile icabeden süratin ve
ri lmesini rica ederim, maruzat ım bundan ibarettir. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) - Arkadaşlar, bu işle vazifelendirdiğiniz ko
misyon adına, arkadaşımızın bu endişesine cevap vereceğim. Bu teklif, 
bir tasarı olarak Meclise sunulacak değildir. Halen dört teklif Anayasa 
Komisyonunda müzakere edilmektedir. Ve bir su komisyonu tefrik edil
miştir. Ş imdi bu metin yüksek Grupça tasvip buyurulduğu takdirde, bi
z im orada bulunan arkadaşlarımız ki, Kemal Özçoban, Ferid Alp isken-
der, Muhl is Tümay, sukomisyonuna tevdi edilmiş olan dört teklifin hüla
sası olarak bu teklifi ana komisyona sevkedecekler ve tabii oradan da 
yüksek heyete gelecektir. Bu suretle kısa bir zamanda kanun laşma im
kânını bulacaktır. (Alkışlar) 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) - Arkadaşlar, grup İhtisas Komisyonu

nun hazır lamış olduğu tasarı bizim uzun zamandan beri hasretle bekle-
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diğimiz bir icraata imkân verecek en güzel teşrii vesika hal inde karşımı
za ç ıkmış bulunmaktadır . Yüksek Grubun baştan beri, daha konuşul
mağa başladığ ından beri göstermiş olduğu sabırsızlık, heyecan ve hassa
siyet ve iç imizde geçmekte olan hissiyatin hep aynı merkezde o lduğunu 
ifade ediyor. Bir teklifde bulunacağım Riyasete ver iyorum, derhal bu Ka
nunun ifade ettiği prensipler üzerinde -ki ittifakla mutabıkız- bu tarihi 
mutabakat ı hemen ifade edel im. Ve bu layiha nereye sevk edi lecekse ora
ya sevkedel im. Bir seneden beri beklediğimiz artık buramıza gelmiştir. 
(Alkışlar) -

Y U S U F AYSAL (Kütahya) - Muhterem arkadaşlar, benim maruzat ım 
şudur. Bir evi naklederken abajuru, anteni aceleye gelip de unutulabi l ir . 
Hukukçu arkadaşlar ımdan ricam, 14 aylık didinmeler imizin içinde, fire 
ve dara varsa onu da bağışlıyacağız, fakat lütfen bunu unutmasınlar . 
Çünkü bir saat sonra, ne abajuru, ne de anteni bulabiliriz. 

E K R E M ALİCAN (Kocaeli ) - Muhterem arkadaşlar ım, Grup İdare He
yet ince hazır lanmış olan tasarıdaki esasları kabul e tmemeğe şüphesiz 
imkân yoktur; bu tasarı görüyorum ki, hepimizi memnuniye t içine gar-
ketmiş bulunmaktadır ; yalnız ben bir tek esasın daha bu tasarıya kon
mas ına imkân var mıdır diye düşündüm. Para kıymetindeki değişikl ikle
ri de acaba bu tasarıya intikal ettirmek mümkün olmaz mı? Yani demek 
istediğim şudur; 

Bir kısım gayri kanuni satış muameleler i yapı lmış siyasî part i lerden 
olan Halk Partisi ile özel idareler arasında, belediyeler arasında özel ida
relerle belediyeler arasında bu satış muamele ler inin harpten evvel vuku 
bu lmuş o lmasına göre bu esası kabul ederken harpten evvelki para ra
yiçlerine göre faraza takdiri kıymet usulü ile tespit edi lmiş olan bedelleri 
siyasî part iye iade edilirken harpten evvelki rayiçlerin bugünkü rayiçler
den düşük olduğu kabul edilerek kıymetler ine 3-5 misli zamla iadesi 
hakk ında bir prensibi bu tasarıya koyarsak zannediyorum ki gerek umu
mî efkârı tatmin etme bakımından ve gerekse Halk Partisinin itirazlarını 
ş imdiden önleme bakımlar ından çok mühim bir işi hal letmiş oluruz. 

ZİHNİ URAL (Çoruh) - Muhterem arkadaşlar ım, evvela huzurunuza 

getiri lmiş olan bu tasarının metnini hazırl ıyan arkadaşlara şükranlar ımı 

sunmağı bir borç bi l iyorum. Ben bu metin mevzuu üzerinde konuşacak 

deği l im. Yalnız münasip gördüğüm bir şekli acaba bendeniz in münas ip 

gördüğüm bir şeklin acaba bu tasarıya i lavesine imkân var mı, yok mu? 

Bunu arzetmek için huzurunuza çıkmış bu lunuyorum. Tasar ının hatı

r ımda kalan şekillerine göre bugün Halk Partisinin şahsiyeti üzer inde gö

rünen Halkevleri binalarının, tesislerinin gayri meşru olarak Halk Parti-
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si namına tescil edi lmiş bulunmasından dolayıdır ki teklif edilen tasarı 

ile bunlar ın tasfiyesine gidilmiş oluyor. Bu gayri meşru şekil başl ıca iki 

esas üzer ine istinat ettirilmiş bulunuyor. Birisi gerek a m m e müessese le 

ri taraf ından, gerek menafii umumiyeye hadim cemiyetler taraf ından, ge

rek teberru şekliyle olsun gerek az bir fiyatla gösteriş kabi l inden Halkev

leri namıyle Halk Partisine devredilmiş olan gayri menkul ler . Diğeri de; 

bu tasarıda izah edilmemiştir. Devlet bütçesinden veri lmiş olan para ile 

yapı lan binaların Halk Partisi hükmî şahsiyeti yapı lan binalar Halk Par

tisi hükmî şahsiyeti namına tescil edilmiş bulunmaktadır . Bu gayri meş

ru vaziyet iki şekilde mütalaa edildikten sonra arkadaşlar haklı olarak 

burada seviniyoruz. A m m a düşünmek lazım, istisnaî bir şekilde hüküm

leri geçmişe şamil olacak bir kanunu kabul etmiş olacağız. Gerçi geçmi

şe şamil olacağı düşüncesi le kabul etmekte haksız değiliz. A m m a etraflı 

o larak mucip sebeplerini de göstermek lazımdır. Mesela bu tasarının bir 

maddes inde deniyor ki, bu gün kısmen veya tamamen halkevi binası ola

rak istimal edi lmekte bulunan binalar hazineye iade edilir. Düşüne l im 

arkadaşlar, senelerce müvazenei umumiye kanunlar ına tevfikan halkev

leri için bütçeye para konmuştur. Şimdi menafii umumiyeye had im ce

miyetler tarafından vesair müesseseler de esasen kendi n izamnameler i 

ne göre, kendi kanunlar ına göre teberru caiz olmadığı halde veyahut ar

t ırma ve eksi l tme kanunları hükümler ine riayet art ırma eksi l tme kanu

nu hükümler ine riayet etmeksizin doğrudan doğruya Halk Partisi namı

na veri lmiş olan bu mallar için doğrudan doğruya biz kanunda h ü k ü m 

koyunca zaten kanuna muhal i f olan bu kusurların makabl ine teşmili 

tenkid edi lemezdi. Çünkü zaten kanunsuz muameley i ıslah etmiş olaca

ğız. Fakat Devlet bütçesinden veri lmiş olan paralar için çok dikkat e tme

miz lazımgelir. Ortada müvazenei umumiye kanunu vardır. Şu halde ma

dem ki izah ettiğim şekilde bir kanun ç ıkarmakta haklıyız. O halde ne 

yapmal ıy ız ki Halkevlerinin bugün Halkevi olarak kul lanı lmakta olan bi

naların hazineye iadesine dahi hiç itiraz vaki o lmaması hakkını gö rmüş 

olal ım. 

Bu tasarıda bu şeyi görmedim, noksandır. Halkevler inin gerçi bir 

şahsiyeti hükmiyesi yoktur. Fakat bunlarda Halk Partisinin mahal l î teş

kilat idare heyetleri yolile bu paraları alırken yahut bu binalar yapı l ı rken 

az çok formalitelere riayet edilmiştir. Yani bugünkü halkevler inin yapıl ı

şı da tevsik edilmiştir. Daha evvel bence yapı lmış olan halkevler ine, te

sislerine demirbaşlar ına yapı lmış olan halkevlerini, tesisleri, demirbaşla

rı, parti idare heyetleri yolu ile devlet bütçesinden yapı lmış olan masraf

ları tespit e tmek de mümkündür . Mahallî idarelerden, hususî idareler-
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den, köylerden, belediyelerden yapı lmış masraflar da y ine bütçeleri çı

karken usulüne göre çıkarı lmış ve verilmiştir. Yani netice olarak arzede-

y im ki, halkevleri namına yapı lmış olan bu masraflar o gün için kanuna 

istinat ettiri l irken, parti idare heyetlerinden geçmek suretiyle halkevleri

ne yapı lmış olan masrafları tespit etmek mümkündür ve bu tasarının es

babı mucibes inde de biz bu evleri hazine namına alıyoruz. A m m a doğru

dan doğruya biz bunu almıyoruz, buraya sarfedilen paralar millet mal ı 

olarak usulsüz bir şekilde sarfedildiği için alıyoruz. Bunu bir esbabı mu

cibe olarak met inde z ikretmemiz lâzım gelir. Aksi takdirde halkevleri ha

z ineye intikal eder; devir ve tescil muameles ini haklı olarak kabul ettiği

miz anda da bunun esbabı mucibesine malik değilsek, efkârı umumiye -

de bize karşı bir sui tefehhüm husule gelebileceğini düşünüyorum. Çün

kü sebep yoktur. Netice; bu tasarı Meclise ge lmezden evvel halkevleri na

mına gerek müvazenei umumiye kanunlarıyle devlet bütçes inden gerek 

mahal l î idarelerden yapı lmış masrafları tespit ettirerek bu tasarının es

babı mucibes inde zikredilmesini bu bakımdan faydalı görüyorum. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem Zihni Ural ar

kadaşımı müster ih etmek için iki cümle ile arzı ma lumat edeceğ im. Zih

ni Ural arkadaşım vaktiyle Halkevlerine bütçe kanunlarıy le tahsisat ko

nu lmuş o lmasından bahsederek bugün Halkevleri binalarının istirdadı 

yapı l ı rken, vaktiyle bütçe kanunlari lye kendilerine yapı lmış olan nakdî 

yardımlar ın da maziye rücu eden bir kanun tedvini suretiyle istirdad 

edi lmesi hak ve adalet prensipleriyle kabili telif o lmayacak bir vaziyete bi

zi düşüreceğini ileri sürdüler. Kendilerini tatmin için hemen arzedey im: 

Müvazene i umumiyeden ve gerekse özel idare ve belediyelerden ayrı lan 

paralar Halkevleri için tahsis edilmiştir. Bugün tapu kayıtları tashih edil

mesi bahis mevzuu olan binalar da Halkevleri binaları namı alt ında Fa

kat Halkevler inin tahtı tasarrufunda bulunan binalardır. Fakat Halk 

Partisinin tahtı tasarrufunda bulunan binalara konulan tahsisat, Hal

kevlerinin masraf larına karşılık teşkil etsin için konulmuştur . Yoksa, 

Halk Partisine bina tedarik etmek maksadiy le konmamışt ır . Meseleyi bu 

noktadan ele alınca, tahsisin mahall ine masruf o lmaması bak ımından 

Halk Partisi için tamamiyle haksız bir iktisap mahiyet ve şekl inde oldu

ğunu gözönünde tutarak yapı lmak istenen muamelen in t amamen doğru 

o lduğuna umumî vicdan ve hukuk esasları muvacehes inde tam mana-

siyle kabil i müdafaadır kanaat indeyim. 

A VN İ Y U R D A B A Y R A K (Zonguldak) - Muhterem arkadaşlar ım, ben 

uzun konuşmayacağ ım yalnız z ihnime takılan iki nokta var onları arze-

deceğ im. Tasarıdaki gayrimenkuller hakkındaki hükümler kâfi ve vafidir. 
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1,5 senelik teşriî hayat ımızda Grup olarak ittifaka vardığ ımız bir kanun 

olacağı bak ımından da insan kıvanç duymaktadır . Yalnız, menkul ler 

hakkındaki hükmü bendeniz kifayetsiz buldum. Diyor ki: bu kanunun 

tatbikinde mütemmim cüz hükümler ine tabidir. Şimdi bu intikal irsi ve

ya kazaî bir intikal o lmadığına göre, idarî veya mecburî bir intikaldir. Bu

rada mütemmim cüzü hükümler i tatbik etmek tatbikatta müşki lat lar do

ğuracaktır , fakat bunun üzerinde durmayacağ ım. Komisyonda noktai 

nazar ımı arz ederim. 

Hakikaten Halk Partisinin elinde ilmi bakımdan, tarihi bak ımdan, es

tetik bak ımdan kıymetli muhteli f menkul mallar vardır. Bi lhassa kütüp

haneler, buradaki kütüphanede 60 bin cild kitap o lduğunu öğrendim. Bir 

müddet ten beri kütüphanenin bir kısmının el alt ından taşındığını öğren

dik. (Yaparlar sesleri) Yakın bir akrabam buranın müdürü idi, Demokra t 

Partili bir milletvekil inin akrabası diye tasfiye edilmiştir. Şimdi böyle du

rum da vardır. Şimdi cüzü mütemmim hükümler i tatbik edilir demekle 

kurtu lunamaz. Bu bakımdan faydalı olur ümidile söz aldım. Bu bir. 

İkincisi, z ihnimi karıştıran bir nokta da, intizamını a m m e düşünce

siyle birinci madde tedvin edilmiştir. Diğer maddeler de bu madde gözö-

nünde tutularak tedvin edilmiştir. Güzel. Benden evvel konuşan arka

daşlar, teşekkür ettikleri için bendeniz tekrara lüzum görmüyorum. Ben

deniz in anladığ ıma göre, bu tasarıyı Su komisyonu arkadaşlar ımız teklif 

edecek gibi bir fikir hasıl oldu. Kanun teklifini ya Milletvekilleri yapar ve

ya hükümet ten gelir. Acaba bir hataya düşmüş o lmayal ım. Sukomisyon 

bu kanunu yapt ığ ına göre bu cihetten bendenizi şey etmiyorlar. Belki bu

rada bir hatam vardır. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) - Tasarı ların tevhidi mahiyet inde ola
cak. 

H İDAYET AYDINER (Konya) - Muhterem arkadaşlar, Halkevleri hak

kında 8-10 ay evvel partimize bir teklif arzettiğim zaman müteşett i t tek

lifler karşıs ında nereye varacağımızı şaşırmış vaziyette idik. Ş imdi bir is

t i fham vardır. Halkevleri kuruluncaya kadar yani millet parasi le Türk 

Ocaklar ı kuruldu. Sonra da Halkevleri binaları yapıldı. Halkevleri namı

na yapı lanı halkevlerine iade ediyoruz. Diğerlerini Türk Ocaklar ına veri

yoruz. (Hazineye sesleri) Belki yanlış anladım. 

Yani millet parasile yapılan Ankara Türk Ocağı Halkevleri binası mı 

kalacak? Türkocağına mı vereceğiz? Onun için izahını rica eder im. 

CELAL YARDIMCI (Ağrı) - Şimdi işi kest irmeden götürmek için çık

tım. Biraz evvel Sıtkı Yırcalı Anayasa Komisyonunda bir sukomisyonu 
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teşekkül ettiğini ve bu kanunun yani tasarısı huzurunuza bir sukomis-

yon teşekkül ettiğini ve bu kanunun onun tarafından teklif edi leceği mü

talaasını ileri sürdü. Bugün bu mesele Anayasa Komisyonunda tezekkür 

edildi, şu neticeye varıldı: Sukomisyonuna tevdi edilen mesele kanun 

teklifinin dört hususta da Anayasaya aykırı olup olmadığının tetkiki me

selesidir. Sukomisyonunun böyle bir metin hazır lamağa salahiyeti yok

tur diye karar verildi. Bunların tezekkürüne geçildi. Bu itibarla Avni Yur-

dabayrak arkadaşımız endişesinde haklıdır. Meselenin hareket noktasını 

tayin edebi lmek için bu tasarının bir kanun teklifi olarak hemencec ik 

B.M. Mecl is ine veri lmiş olması lâzımdır. 

Gelel im teferruata; takdir edersiniz ki, bu, bir kanun tasarısı olarak 

Mecl ise veri ldiğine göre, lâzım gelen merasimi de geçirecektir. Teferruat 

üzer inde duruluyor. Biraz evvel bir takım hususat görüşüldü, bir kısmı

na Başbakan cevap verdi. Bir kısmı tebarüz ettirildi. Avni Yurdabayrak 

arkadaşımız ın tebarüz ettirdiği gibi, hakikaten gayri menku lün mütem

mim cüzünü Kanunu Medeni tarif etmiştir. Burada bunun üzer inde has

sasiyetle durmak lâzımdır. Esasen on senedenberi bunu icara verir be

delini alırdı. Onun için teferruata girmiyel im. Bir kısım arkadaşlar evvel

ce niçin Atatürk Kanunu da gruba getiri lmedi dediler. Ben tahmin ede

rim ki, bu bir tasvip edi lmeden ibarettir. Yani biz burada tümünü müza

kere ediyoruz. Onun için Meclise bir kanun teklifi hal inde vererek bunun 

biran evvel çıkarı lmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

FERİT ALP İSKENDER (Diyarbakır) - Muhterem arkadaşlar, Komisyon 

arkadaşlar ımız ın hazırladığı rapor yüksek huzurunuza takdim edi lmiş 

bulunuyor . Anayasa Komisyonunda bulunan arkadaşlar ımız ın teklifi de 

görüşü lmüş ve Anayasaya aykırı olup olmadığı hususundaki nihai kara

rın da yar ın saat onda toplanılarak ve bugün verilen nihaî kararla Ana

yasa Komisyonu yarın saat 9'da toplanacak ve bu tevhit edi lmiş bu lunan 

dört metni kül halinde Anayasaya mugayir mi, değil mi diye bir karar ve

recek. Bu kararı verdikten sonra izhar o lunan temayül sukomisyonca bir 

met in hazır lanması şeklindedir. Komisyon henüz bu kararı vermediğ i 

için bu karar yarın katî olarak verilecektir d iyemiyeceğim a m m a bu te

mayül vardır, bir kaç Milletvekili arkadaş Komisyon Başkanl ığ ına bu yol

da teklifte bulunmuştur . Oradan da Adalet Komisyonuna gidecek. O za

man Adalet Komisyonunun metni ile Anayasa Komisyonunun metni ara

sında bir aykırılık hasıl olacak bu suretle zaman kaybına mucip olur. Bu 

itibarla bu teklifin asıl komisyondan geçmesini , zaman kazanma ve ame

lî fayda bakımından daha faydalı buluyorum. Takdir Yüksek Heyetinizin

dir. 
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FETHİ ÇEL İKBAŞ (Burdur) - Evvela bunun Mecl ise ne suretle intikal 
ettirileceği mevzuu, tasvip buyurursunuz ki bir prosedür meselesidir . Bu 
işle alakalı olan arkadaşlar kestirme yolu bulurlar ve yaparlar. Üzer inde 
durulacak bir mesele değildir. Belki bir geçici komisyon kurmak sureti le 
daha süratli hal yo luna giderler. 

Tensip buyurursanız bu metni hazırlayan arkadaşlara izin verirsiniz, 
müştereken çalışır ve hallederler. Bu basittir. Evvela bütün arkadaşlar , 
umumiye t itibarile metnin muvafık olduğu hakkındaki görüşler inden do
layı işin kolay halledilmesi imkânının ortaya ç ıkmasından memnuniye t 
duyduğumu huzurunuzda ifade etmek isterim. 

Hakikaten arkadaşların üzerinde ittifak edeceği bir metin işin sürati 
bak ımından faydalı olacaktır. Bazı arkadaşlarımız met inlerde bazı hu
suslara temas ettiler. Bunları not ettim, not ett iklerime arzı cevap edece
ğ im. (Lüzum yok sesleri) komisyonda görüşülecek sesleri) 

Müsaade buyurunuz efendim, bütün arkadaşların ittifakile bu işin 
bir neticeye bağlanmasının manevi tesiri başkadır, üç-beş kişinin muha
lefeti karşıs ında kahir bir ekseriyetle çıkması y ine başkadır. Müsaade 
buyurursanız , tatmin etmek imkânı olduğu için konuşmama müsaade 
nizi rica ediyorum. (Tatmin olunduk sesleri) Bütün bu gayr ımenkul ler in 
menşe inde gayrî kanunî iktisaplar ortaya çıktığı içindir ki para kıymet in-
deki tenezzüller dikkat nazarına al ınması da akl ımıza gelmektedir . Ve 
bunda isabetli düşündüğümüze kaniim. Bütün bunlar menşe inde gayri 
kanunî iktisaplardır. O tarihte ilgililerin kanunları kötü tatbik etmeleri 
net icesinde olmuştur. Sükût etmişlerdir. Çünkü vali partinin başkanıdır . 
Devir bu devirdir. 

Para kıymetlerinin tenezzülü dolayısiyle para hakkında mustaki l len 
bir fıkra ilavesi akl ımıza gelmemiştir. Hidayet Bey arkadaşımız bir nokta
ya temas etmişlerdir. 7 nci maddemiz şudur: (Herhangi bir tüzelkişinin 
malı iken bedelsiz olarak siyasî partilerin mülkiyet ine geçir i lmiş olan gay-
r imenkul ler bu tüzelkişilik mevcut ise adına, değilse devlet adına tescil 
edilir.) 

Tüzelkişil ikler kurulduktan sonra yaşar ve sona erebilirler. Ondan 

sonra aynı namla ve aynı maksatlar la kurulmuş olan tüzelkişiler eski tü

zelkişi değildir. Bu maksat la benzer dernekler hakkında hüküm vardır. 

Benzer dernekler hukuku umumiye müessesesi Medenî Hukukun tesisi 

hakkındaki hükümdür ; kısmen veya tamamen parasız vermeğe Bakan

lar Kurulu yetkilidir. Bu itibarla Aydıner arkadaşımız ın endişesine bu 

madde karşıs ında mahal o lmamak gerekir. Bendeniz in maruzat ım bun

dan ibarettir. (Reye reye sesleri) 
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BAŞKAN - Kifayeti müzakere takriri vardır. 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Manisa) - Usul hakkında konuşaca

ğım. 

Sayın arkadaşlar, hepimiz mesuliyetl i arkadaşlar o lduğumuz için bir 
cihetin layıkıyle tavazzuh etmesi icabediyor; şimdi Celal Yard ımcı arka
daşımız konuşurlarken bu tasarının tümünün Grubun tasvibine iktiran 
ettiğini söylediler. Haklıdırlar. Hakikaten orta yerde bir prensip meselesi 
ittifakla halledilmiş bulunuyor. O da amme hukukunu ihlal ederek ve 
buradaki ekseriyetle ve amme hukuku nazariyelerine uymayarak iktisap 
ettiği malların el inden al ınmasıdır. Grup bu hususta bir karara varmış
tır. Tasarı 12 maddeyi ihtiva etmektedir. Maddeler uzundur, bir defa 
okunmak la tasarı hakkında tam ittılâ kesbetmeğe imkân yoktur. Bende
niz bu mesele ile alakalı olan komisyonda bir seneden beri meşgul oldu
ğum halde laiki veçhile takip edemedim. Binaenaleyh bu metin üzer inde 
görüş mutabakat ı vardır hakkındaki Fethi Çel ikbaş' ın beyanına bendeniz 
iştirak e tmiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemişt ir . 
Komisyonlarda konuşulmadan bir metin üzerinde mutabık kal ınmaz. Bir 
siyasî toplantıda da ancak umumî şekilde prensipler üzerinde durulur. 
Ş imdi biz teklif edilen tasarının prensipleri üzerinde mutabıkız . Esasen 
bir senedenber i hararetle bunu beklemekte idik. Bir y ı ldan beri mil letin 
karşıs ına nasıl çıkacağız diye hepimiz ıstırap duymakta idik. Hepimiz bir 
taraftan hükümet i diğer taraftan alakalıları böyle bir kanun sevketmek 
için teşvik etmekte idik. Fakat layihanın metni gurupta konuşu lmak la iş 
bi tmez. Komisyondan geçmesi lâzımdır. Biz burada prensipler üzer inde 
mutabık kaldıktan sonra bir ay mı olur, üç ay mı olur mese les inde mil
letvekilleri arkadaşlar serbesttir. (Öyle şey yok sesleri) Böyle şey var mı, yok 
m u ? Bu üç kişinin demesiyle olmaz ki. Siz yok diyorsunuz ben var diyo
rum. Komisyon da var diyor. Nedim Beyefendi niye hiddet ediyorsunuz. 
Zatı Al iniz de bu gibi meseleler için takrir vermiş . Bütçe Komisyonu na
sıl çal ışmalıdır diye teklifler yapmış bir arkadaş olarak buradaki arka
daşlar sizi hürmetle dinlemişlerdir. Zatı Aliniz de bir takrir verir dersiniz 
ki bu met in aynen Grubun kararma iktiran etmiştir. Bunu Grup üyeleri 
mota mot ittiba edeceklerdir. Grup bunu kabul ederse hepimiz de Gru
bun üyesi o lmak sıfatiyle buna ittiba ederiz. Fakat komisyonda biz imle 
mutabık o lduğuna göre arkadaşların hiddet etmesini an lamıyorum. Bi
naenaleyh milletvekilleri prensipte bunların Halk Part is inden ist irdadın
da mutab ık fakat terimlerde arkadaşlar serbest olacaklar. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S - Muhterem arkadaşlar ım, Muam

mer A lakant arkadaşımızın şimdi izhar etmiş olduğu endişe nazari ola-
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rak haklıdır. Fakat işin aslı üzerinde biraz tevakkuf edildiği takdirde en

dişeye mahal olmadığı anlaşılır. Çünkü bu getirilen kanun tasarısı esas 

itibarile bir prensipten ibarettir. Maddelerin mütebakis i sadece modal i te-

dir. Hal böyle olunca, prensip heyeti umumiyece ittifakla kabul edildiği

ne göre, modal i te üzerinde acaba şöyle mi? Böyle mi diye toptan kabul

den çıkacak mahzurlar ın hatıra ge lmemesi icabeder. Ancak böyle bir en

dişede velev nazari olarak mevcut olsa dahi bertaraf etmek için, tensip 

ederseniz, yar ım saat, bir saatimizi hasredel im ve maddeler teker teker 

okunmak suretile herhangi arkadaşların madde hakkında bir itirazları 

varsa serdedip müzakereye koyal ım ve buradan met inde mutabık olarak 

çıkı lması çok esaslı bir mesele teşkil eder. Böyle bir kanun çıkarken, böy

le bir kanunla millet vicdanı huzuruna, yüksek heyetiniz ç ıkarken hiçbir 

tereddüde kapılmadığını, tam bir ittifakla kanunu kabul etmiş olarak 

ç ıkmak çok ehemmiyet l i bir esas teşkil eder. Bunda hepimiz in harfi har

fine mutabık o lduğumuz ve vicdanlarımız mutabık olarak millet huzuru

na çıktığımız zahir olmalıdır. Kuvvet budur. Herhangi bir tereddüd ve 

herhangi bir şüpheye, karşı tarafın pat lamağa müheyya bulunan itiraz 

tufanını teşvik edici bir mahzur teşkil eder. Bu itibarla bendeniz madde 

leri huzurunuzda okuyarak müzakereye vazedi lmesini ist iyorum. Huku

ken endişeye hacet yok. Hukuki prensibi kabul etmiş bulunuyoruz . Di

ğer taraftan nihayet Muammar Alakant' ın da işaret ettiği gibi üç aylık ol

sun; bir aylık olsun meselesi var ki bunun üzerinde uzun boylu müzake 

re ile vakit kaybedileceğini zannetmiyorum. Burada maddeler i de okuya

l ım. Met inde tam bir mutabakata varmakla herkes bilsin ki Demokra t 

Parti Grubunu teşkil eden 400 milletvekili haklı bulduklar ı bu mese lede 

tam bir v icdan huzuru ve birlikte bu işin hall ine kanaat getirmişlerdir. 

(Alkışlar) 

Tasar ının bu yolda Meclise getiri lmesi muvafık olur mu olmaz mı me
selesi; Anayasada dört teklif tevhid edilmek suretiyle müzakere edi lmek
te ve müzakeres i intaç edi lmek üzeredir. Bendeniz bunları bir tarafa bı
rakarak işi, Demokrat Parti Meclis Grubunun resen ele alıp neticeye var
dığı bir teşebbüs ve bir mesele olarak doğrudan doğruya ve v icdan huzu
ru ile halkın huzuruna ç ıkmanın çok haklı ve doğru o lduğunu görüyo
rum. 

AR İF H İKMET PAMUKOĞLU (Giresun) - Sayın Başbakanı dinledik. 

Yalnız bendeniz usul hakkında bir şeye işaret edeceğim. Grup ş imdi sa

y ın Başbakanın teklif ettiği gibi kanun müzakereler ini madde madde mü

zakere esası hakkında da iki üç sözüm var, müsaade buyurduklar ı za

man arzedeceğim. Biz grupta sayın Başbakanın teklif ettiği gibi, kanunu 
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madde madde müzakere edersek, zannediyorum ki ş imdiye kadar taki-
bedi len yo lun tam aksine hareket etmiş oluruz. Aleyhimizedir . Çünkü 
Grup doğrudan doğruya prensipleri halleder. Kanun vaz'ı hususundak i 
sarahat Anayasamızda ve ona bağlı bulunan İçtüzüktedir. Bu itibarla bu 
yolu şahsen doğru bulmuyorum. Prensipler üzerinde esasen anlaşmışız-
dır. Daha iktidara gelmeden evvel bu noktada bütün milletvekil leri ittifak 
etmişizdir. Bu itibarla aleyhimize bir şey olmaz. Olsa olsa aleyhimize tev
cih edi lecek vaziyeti önlemek için heyeti umumiyes i hakkında burada söz 
söy lemek icabeder. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) - Efendim, bu tasarı ve bu hazırl ıklar 
hiç şüphesiz ki Meclis namınadır . Ona takaddümen maddeler i kabul et
miş etmişiz şeklinde bir karar verirsek bundan sonra bunun üzer inde ça
l ışacak komisyonlar ın hakkını selbetmiş oluruz. Hatırlarsınız b i lmem 
hangi kanunda Halk Partisi daha evvel yüzlerce imza toplamak suretiyle 
verdiği bir kararla, Meclis ekseriyetini daha evvel temin etmiştir diye iti
raz edenler in başında biz bulunuyorduk. Binaenaleyh burada prensipler 
müdafaa edilmeli ve diğer hususat komisyonca tespit edilmelidir. 

Biz muhtel i f müesseseler tarafından veri lmiş paralara dayanı larak 
meydana getiri lmiş olan gayrimenkulleri al ıyoruz. Sonra kendi paralariy-
le, başkalar ından muvazaa suretiyle aldıkları arsalar üzerine, yaptıkları 
binaları da şuyulandır ıyoruz. Bütün bunlar bu kanunda yer aldığına gö
re üç ay mı olmalıdır, beş ay mı olmalıdır gibi şeyler tatbikata taalluk 
eden şeyler encümenlerde görüşülmelidir. Tensip ederseniz bir şey daha 
arzedeyim, bundan evvel arkadaşlarımız yapı lan teklifler Anayasa Komis
yonuna niçin havale edildi, ben anl ıyamadım. Halkevler inin a l ınmasına 
dair bir teklifte bu lunmuş bir arkadaşımız, bu da Anayasa Komisyonuna 
havale edildi. Bil iyorsunuz ki her komisyon kendisine gelen tasarıyı her-
şeyden evvel Anayasaya uygun mudur, değil midir diye tetkik etmeğe 
mecburdur . Binaenaleyh bir teklifin Anayasaya uygunluğu veya uygun 
olmayışı hakkında takdir hakkı Anayasa Komisyonunun inhisar ına veril
miş değildir. Bütün komisyonlar bu vazife ile mükelleftirler. Anayasa Ko
misyonu kanun yapmaz. Anayasaya taalluk eden kanunlar la meşgul 
olur. Anayasay ı tefsir ile meşgul olur, tüzükle tüzüğün tefsiriyle, millet
vekil lerinin masuniyet ine ait meselelerle meşgul olur. Binaenaleyh Hal
kevlerinin al ınmasına dair olan mesele, doğrudan doğruya İçişleri, Mali
ye ve Bütçe Komisyonlarının meşgul olacağı mevzulardır. Her komisyon 
bir meseleyi müzakere ederken herşeyden evvel bu teklif Anayasaya mu
gayir mi, değil mi diye karar aldıktan sonra teferruatına geçer. Tensip bu
yurursanız bendenizce arkadaşlar tekliflerini Anayasa Komisyonundan 
geri alsınlar bu tasarıyı bu prensipler dahil inde 3-5 arkadaş kendis ine 
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malederek hemen Meclis Başkanlığına verirler. A lakadar komisyona ha
vale edilir. Anayasa Komisyonuna gitmesine lüzum yoktur. Bu taktirde 
maddeler i yegan yegan okumak suretiyle kabulden doğacak ve binnet ice 
Mecl ise takaddüm etmiş bir karara itaat gibi bir vaziyet vermek manza
ras ından kendimizi kurtarmış oluruz. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Esasen M u a m m e r Ala
kan t arkadaşımız ın beyanatı üzerine kendisinin haklı o lduğunu kabul 
etmişt im. Şimdi y ine Refik İnce arkadaşımın da sözlerinde m ü h i m nis
pette hakikat payı o lduğunu kabul ve itiraf ederek sözüme baş l ıyorum. 

Şimdi ana prensip; Tabir caiz ise, ikinci derecede talî prensipler de 
mevcuttur. Bu tali prensipler, maddelerde zikredi lmiş bulunuyor , arze-
deyim. 

A n a prensip, halkevleri namıle kul lanı lmakta olan binalar, devlete in
tikal edecektir. Bunun yine eşyası mütemmim cüzü addedi lecek ve y ine 
bunun yan ında mülga muall imler birliğinden veyahut mülga Türk ocak
lar ından intikal etmiş olan, daha doğrusu Halk Partisine geçmiş olan bi
nalar, gayrimenkuller in de tescili hazine namına yapı lacaktır . Ondan 
sonra bu gayr imenkul lerden satılanlar olursa bedelleri hakkında şu mu
amele yapılacaktır, atiye muzaf kira mukaveleler i varsa, falan tarihten 
it ibaren bu kira mukaveleler inin tazammun ettiği bedel haz ineye kayıt 
o lunacaktır . 

İşte bu gibi bir takım tali prensipler de mevcuttur. Bu tali prensiple
rin bazıları şu şekilde veya bu şekilde olduğu takdirde esas prensib in 
kuvvet ini müh im derecede azaltacak mahiyette kendisini gösterebil ir. Ve 
arkadaşlar arasında bir takım müzakere ve münakaşa lara yol açabil ir. 
Ben, aynile, harfi harfine metnin kabulünü, eğer ifade e tmişsem hata et
tiğimi kabul edeyim. Benim asıl maksadım burada bir defa madde mad
de okunsun ve her maddenin ihtiva ettiği prensip, prensip olarak reye 
konsun, tam komisyonlara gidildiği takdirde veya mesele heyeti umumi -
yeye geldiği takdirde aramızda anlaşmazl ık mevcuttur gibi bir manzara 
hasıl o lmasın. Arz ım budur. 

Bir şey daha var. Eyi çıkarılması bakımından muhakkak ki bu yol da
ha salimdir. Şimdi diğer taraf, bu metnin, bu kanun teklifinin metni ola
rak kabul edi lmiş olması B.M.M. nin kanun yapmak hakkını takyid eder. 
Arkadaş lar prensip kabul edildiği takdirde B.M.M. nin kanun yapmak 
hakkı takyid edilmiş olmaz mı? Bir kanunun lübbünü, cevherini , 
hulâsasını onun prensibi teşkil eder. O prensiple önceden bağlandıktan 
sonra B.M.M. bağ lanmış olmuyor mu? Bu da o ldukça nazari bir izah teş
kil eder. 
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Kaldı ki buna bir mani hüküm bulmak imkânı da mevcut değildir. 

Bunu kendi aramızda aşağı yukarı konuştuk. Bunların levhi mahfuzda 

yazıl ı birer hakikat o lduğuna kendimiz de inanmış bulunuyoruz . (Alkışlar, 

bravo sesleri) 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) - Arkadaşlar, ben evvelce tasarı ver

miş ve Anayasa Komisyonunda tasarısı bu lunan bir arkadaşınız sıfatiyle 

bir hakikat i anlatacağım. Biz Anayasa Komisyonunda dört teklifi müza

kere etmiş, tekliflerin Anayasaya muhal i f olup olmadığı hususunda mü

zakere ve münakaşa açmış ve bir karara bağlamış bulunuyoruz . Ş imdi 

eğer bunu bu dört tasarının memzuç bir hülasası diye ortaya atarsak 

muvaffak olamayız. Çünkü oradaki prensiplerle buradaki prensipler in 

essas ında bazı mübayenet ler vardır. En doğrusu biz bu tasarı ları geri 

alal ım. (Bravo sesleri) Tabii . Geri alalım. Şu tasarı doğrudan doğruya Ada

let Komisyonuna verilsin, tatilden evvel yetişsin. (Alkışlar) Yoksa öteki ta

sarılar tati lden evvel ç ıkacak vaziyette değildir. 

B A Ş K A N - Arkadaşlar, müteaddit kifayeti müzakere takrirleri vardır. 

Aynı z amanda bazı teklifler de vardır. 

NECİP BİLGE (Niğde) - Usul bakımından arzedeceğim. Sayın Başba

kanın kanunun muhtel i f prensiplerine taalluk eden hususlar ının burada 

karara bağlanması hususundaki teklifini bendeniz içtüzük hükümler ine 

uygun bu lmuyorum. Gerçi burada İçtüzük hükümler i aynen tatbik edil

mez denebil ir, fakat bir çok meselelerde tereddüt edildiği zaman Mecl is in 

İç tüzüğünü tatbik ediyoruz. Bu itibarla Halkevleri Kanununun madde 

madde müzakere edilebilmesi için hiç o lmaza kanun metninin gözümü

zün önünde bulunması lazımdır. Sadece kulaktan ka lma hükümler üze

rine ittifak temin edecek olursak herhalde iyi bir hareket o lmaz, kana

at indeyim. Çünkü gözden kaçmış bazı hükümler bulunabil ir . Binaena

leyh tetkik edebi lmek ve icabında kabul edebi lmek için metn in gözümü

zün önünde bulunması lazımdır. Bunu burada bir karara bağ lamak 

Meclis Komisyonlar ının çal ışmalarını sektedar eder kanaattey im. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) - Efendim, bazı arkadaşlar kendi zaviye

ler inden haklı olarak metnin karara bağlanması hakkında endişeleri var. 

Endişeler ine hürmet eder im fakat bu kadar kalabalık bir heyette bunu 

hal letmek güç. Endişe izhar edenleri saydım, on kişiyi geçmedi , bu arka

daşlar bir de heyeti teşkil eden bizler, ki sekiz kişiyiz, bir araya gelerek 

en çok 25-30 kişi arasında, bu gayet kolay halledilebilir. Aks i takdirde 

burada müzakere açmak işi uzatır ve teşrii bak ımdan bazı mahzur lar ı da 

ihtiva eder. Dediğim gibi Muammer Alakant, Necip Bilge ve sair arkadaş-
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larımızın iştirakiyle bir toplantı yapar, 2-3 saat içinde bir neticeye varır, 

Heyeti Umumiyeye sunabiliriz. Bendeniz de Refik Şevket beyefendinin 

noktai nazar ına katılarak arzediyorum ki başlık prensibi göstermektedir . 

Tali prensipler üzerinde de umumî bir temayül belirmiştir. Eğer bu tali 

prensipler üzerinde de burada bir mutabakata varal ım diyecek o lursak 

rey zamanında bizim aleyhimize istismar olunabilir. Vaktiyle burada 

Toprak Kanunu müzakere edil irken bir ittifak temin edildi, A laeddin Ti-

ritoğlu burada rey topladı ve bütün gazeteler, demokras i bu mudur , par

lamento müzakeres i bu mudur diye yazdı, çizdi. Tehlikeli bir yoldur. Ni

hayet endişel i olan arkadaşların iştirakile, serbest münakaşalar la , ittifa

ka varacak şekilde kanuniyet kazanabilir. İşin prensibine v icdanen, ru-

han ve bütün imanımla şahsen inanmış vaziyetteyim. Bütün arkadaşlar 

da böyle o lduğuna göre, mesele yoktur. Diğer şeyler ufak tefek teferruat

tır. Bendeniz in maruzat ım budur. Arkadaşlar iltihak etsinler, onların en

dişelerini izale edecek bir şekil verilebilir. 

B A Ş K A N - Efendim, kifayeti müzakere takrirleri var; okutuyorum. 

(Celal Yardımcı (Ağrı), Bahadır Dülger (Erzurum)un 

kifayeti müzakere hakkındaki takrirleri okundu) 

B A Ş K A N - Her iki takrir de aynı mahiyettedir. Evvela bu kifayeti mü

zakere takririni reyinize arzediyorum: Kabul edenler.. . Etmeyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

Ş imdi diğer takrirler var, okutuyorum. 

(Mehmet Özbey (Burdur)un tahliye için konan 

müddet in indirilmesi hakkındaki takriri okundu) 

B A Ş K A N - Maddelere aittir. (Komisyona sesleri) 

(Aydın Milletvekili Namık Gedik ve arkadaşlarının Grup Umumî He

yet inin tasvibinden sonra bu kanun tasarısının Mecl is Başkanl ığ ına ve

ri lmesi için komisyon teklifi önergesi okundu) 

M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Bu Celal Yard ımcın ın teklifi ile 

taarruz teşkil eder. 

( İstanbul Milletvekili Sani Yaver ' in: Halen Halk Partisi el inde bu lunan 

gayr imenkul ler in muhtevasının her ne suretle o lursa olsun z iyaa uğra

mamas ı için icab eden tedbirler al ınması hakkındaki takriri okundu ) 

(İhtiyati haciz sesleri) 

B A Ş K A N - Müsaade ederseniz şöylece hülasa edeyim: Bir çok teklif

ler var. 
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BAŞKAN - Müsaade ederseniz bunları hülasa edeyim. Bir çok teklif

ler vardır. Kanun tasarısı veya teklifinin prensibi üzerinde bir defa heye

ti umumiyen in zahir o lmuş bir temayülü vardır. Bunu ayrıca reyi alinize 

arzedeceğim. Bundan başka maddeler hakkında, maddeler in burada bi

rer birer okunarak kabul edilmesi teklifi; veyahut bu maddeler hiç görü

şülmeden prensibi kabul edildikten sonra doğrudan doğruya bir teklif 

hal inde resmî komisyonlara veri lmesi orada müzakere edi lmesi üçüncü 

bir teklif de Grupça bir komisyon seçilip işin oraya havale edi lmesi yo

lundadır, ki Çel ikbaş arkadaşımızın teklifi bu sonuncusudur . 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) - Burada bazı tadil teklifleri vardır. Eğer 

ana prensipler üzerinde bir karara varılırsa bu tadil teklifleri Komisyonu

muza veri lecek ve esaslı olarak bir kanun teklifi hazırlayacağız, o kanun 

teklifini komisyona vereceğiz, B. M. Meclisi Başkanl ığ ına vereceğiz. Ka

nun tasarısını arkadaşlarımızla müştereken hazırl ıyacağız ve bu tadil 

tekliflerini de göz önünde tutarak tadil edeceğiz. Teklifimiz bu mahiyette

dir. 

NAMIK GEDİK (Aydın) - Özür dilerim. Hekim yazısı biraz güç okunur. 

Maruzat ım şudur: Halkevleri hakkında grup ihtisas komisyonunun ha

zır lamış o lduğu bu kanun teklifi yüksek heyetinize sunu lmuş ve hakika

ten büyük bir ittifakla tasvibe mazhar olmuştur. Bu meseleyi k ısa yo ldan 

hal ledebi lmek için grup ihtisas komisyonu tarafından haz ır lanmış olan 

kanunun tekrar burada heyeti umumiyenin tasvibine arzedil ip kabul 

edi ldikten sonra Başkanl ığa bir kanun tasarısı hal inde sunulması ve bu

nun karma bir komisyonda tetkik edilmesi lazımdır. Yüksek Mecl is tek

lifimizi kabul ederse bu işi daha kısa yoldan hal letmiş oluruz. 

BAŞKAN - Evvela müsaade ederseniz Fethi Çel ikbaş arkadaşımız ın 

tasarının ana hatları üzerinde verdiği izahat mucibince bu husustaki 

umumî prensip kararını reyinize arzedeceğim. Evvela bu hususta pren

sip kararını kabul edenler... Etmeyenler.. . İttifakla kabul edilmiştir. (Şid

detli alkışlar) 

Şimdi, maddelere geçiyoruz. Bunlar hakkında muhtel i f teklifler var

dır. 1. Metin ve maddeler burada okunarak bir esasa bağ landıktan son

ra teklif veya tasarı olarak Mecl is Başkanl ığ ına veri lmesi. 2. Met in ve ta

sarıyı burada görüşülmeden olduğu gibi Meclis Başkanl ığ ına vermek ve 

bi lahara komisyonlarda görüşmek. 

B A Ş B A K A N ADNAN M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar, 

şu noktayı bütün arkadaşların nazarı itibara alması lazımdır. Yani sade-
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ce başl ıkta ifade edilmiş olan prensip kabul ve onun alt ında tali prensip

ler diyebi leceğimiz hususların hiç birisi makbul değildir gibi, bir mebde-

den hareket etmek bugün tecelli etmiş olan yüksek iradenizle bir muta

bakat teşkil etmez. Bu hususu arkadaşların nazarı dikkatler ine arzetme-

yi faydalı bulurum. 

Hakikaten metin olarak bir teklifi kanuniyi kabul e tmemekle beraber 

sarahaten ve tekiden arzederim ki, bu, metin olarak tali prensipler le be

raber yüksek tasvibinize mazhar o lmuş bir vesika haysiyetini haiz bulun

maktadır . Buna Demokrat Parti milletvekillerinin, Mecl is Grubu muhte

rem azalarının dikkatle ve hürmetle riayet etmek mecburiyet inde olsa ge

rektir. (Reye reye sesleri) 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) - Muhterem arkadaşlar, mevzuu böyle 

geniş, bir şekilde salahiyetim dahil inde o lmamakla beraber buradaki ko

nuşmalardan mülhem bendeniz de bir kaç söyl iyeceğim. 

Çal ışmağa başladığımız 22 Mayıs 'tan bugüne kadar yapt ığ ımız muh

telif grup toplantı larında nevama bir aile topluluğu o lduğunu muhtel i f 

vesilelerle da ima tekrar eylemiş bulunuyoruz. Bu itibarla önümüzde bu

lunan mevzua taalluk eden metin ve sukomisyon tarafından ihzar edil

miş olan metin nevama bir avanproje, bir müsvedde mahiyet ini taşıyan 

bir taslaktır. Bu taslak komisyonlara intikalından evvel hepimiz in üze

rinde ittifak edeceğimiz bir şekilde olmasını istihdaf eden sayın Mende

res' in işaret etmiş olduğu lüzuma ittiba ederek mahdut arkadaşlar ımız 

taraf ından işaret edilen noksanlar veya tadillerin tamamlanmas ın ı ta-

z a m m ü n eden bir munzam çalışmayı ihtiyar etmek sayın Şevket İnce ta

raf ından öne sürülen mahzuru tevlid etmez. Burada yine bu yapacağ ımız 

tadil ve tashihlerle komisyona intikal edecek olan met in üzer inde de her 

kanunun Meclise şevkinden evvel takib edilmesi laz ımgelen usuller taki-

bedilecektir. Yalnız bir taslak diye ifade etmiş o lduğum metinin tamamı

nın üzer inde ittifak edeceğimiz şekilde oraya intikal etmesi hem komis

yonun mesaisini hem de komisyondan sonra Meclise intikal ett ikten son

ra Mecl is mesaisini azami şekilde tenkise hizmet edecektir. Bu it ibarla 

zaten beş on maddeden ibaret olan bu hazırlığın birer birer okunarak ar-

kadaşar tarafından ileriye sürülen itiraz ve tashihlerin nazarı it ibara 

al ınması büyük bir zaman ziyamı icabettirmeyeceği gibi asıl maksad ın 

tahakkukuna da mani olmaz. Nitekim normal şekilde gelen ve komisyon

lardan normal şekilde geçen bir çok kanun teklifleri yüksek huzurunuz

da münferi t ikaz ve itirazlarla mat lup şeklini a lmaktadır . Bunun için 
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vakt in z iyanına meydan vermeyerek tasarının birinci maddeden it ibaren 

okunarak arkadaşlar tarafından serdedilen tashihlerin yap ı lmas ına ve 

bu şekli ile komisyona Meclis Başkanlığı tarafından tevdi inde bendeniz 

fayda görüyorum. Bunu teklif ediyorum. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) - Arkadaşlar, biraz evvelki Fethi Çel ikbaş' ın 

konuşmas ı ve benim okumamın anlaşı lmadığını gördüğümüz için bunu 

izah etmek mecburiyetini duyduk. Biz on kişilik bir komisyon hal inde bir 

az sonra göstereceğimiz herhangi bir komisyon odasında, isteyen arka

daşların da iştiraki ile, madde madde bu teklifleri konuşuruz. Bir kaç sa

atlik konuşma neticesinde, öyle tahmin ediyorum ki, müşterek bir met in 

elde edebiliriz. Ondan sonra huzurunuza getiririz, an laşmamız ı takiben 

Başkanl ığa bir metin hal inde sunmak ve umumî heyetten de böyle bir it

tifak havası içinde ç ıkarmak imkânını buluruz. Gerek metn in başlığı ve 

gerekse metnin diğer maddeler inde sarih olarak görüldüğü üzere hakika

ten bir kanunla bir inkılap prensibini ortaya koymuş bulunmaktay ız . Bu 

inkı lap prensibinin yalnız bugün için değil, istikbale tesiri o lacak böyle 

bir kanunun umumî heyette hatta maddeler i üzerinde hatta kel imeleri 

üzer inde Demokrat Parti milletvekil lerince yeni bir tart ışma mevzuu ol

mamas ı ve onun bir nevi deklarasyon mahiyet inde ç ıkması part imiz ba

k ımından büyük ehemmiyet i haizdir. Bu bak ımdan bu şekildeki usul 

yüksek heyetinizin tasvibine iktiran ederse bu yolu takip etmiş oluruz. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) - İşaret etmiş o lduğunuz müh im netice 

karş ıs ında sizin hususi bir odada toplanmak suretiyle bu metnin üzerin

de çal ışı lmasiyle burada bütün arkadaşlarımızın heyeti umumiyes i hu

zurunda bunu müzakere edip çıkması arasındaki fark nedir? 

SITKI Y IRCALI (Devamla) - Komisyon adına itiraz e tmiyorum. Daha 

normal ç ıkması bakımından teklif ediyorum. 

EMİN KALAFAT (Çanakkale ) - Bendenizin teklifim daha pratiktir. 15-

20 arkadaşın iştirakiyle yapı lacak şey burada da pekâlâ yapılabil ir . 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) - Şimdi burada verilecek takrirler üzer ine 

nazarı dikkate alınacak hususlar şeklin tedvini, metnin düzelt i lmesi için 

komisyona havale edilecek. Orada zaten itiraz edilen noktalar gözönüne 

al ınarak daha iyi bir hale getirilecek ve yine burada müzakere edilecek. 

Tekrar burada müzakere edil irken arkadaşların başkaca mütalaalar ı 

varsa onları da nazarı dikkate a lmak mümkündür . 

M. DA İM SUALP (Siirt) - Muhterem arkadaşlar, biz bunun müzakere

sini burada yapacak olursak maddeler i karara bağlıyabil iriz. Fakat itiraf 
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edel im ki bir defa okunan ve el imizde sureti bu lunamayan metni bir çok

larımız hislerimizle dinledik, lazım gelen dikkatle dinl iyemedik. Eğer bir 

defa daha okunacak olursa her arkadaş boş gördüğü noktaları tespit 

edecek hiç o lmazsa bunu müzakere edecek komisyonlar için bu bir reh

ber olacaktır. Bu itibarla hususî bir odada mahsur bir kaç arkadaş ın bu

nu tekrar gözden geçirmesiyle burada herkesin ıttılaı önünde tekrar göz

den geçirmesi arasında fark vardır. Maddeler karara bağ lanmamal ıd ı r , 

çünkü karara bağladığımız takdirde Meclis çal ışmalarını tahdit e tmiş 

oluruz. Binaenaleyh sırf boşlukları doldurmak ve m ü m k ü n olduğu kadar 

kusursuz bir metin hazır lamak maksadi le burada görüşme yapı lması ve 

müzakere açılması muvafık olur kanaatindeyim. Binaenaleyh, Emin Ka

lafat arkadaşımızın teklifi doğrudur. Burada görüşmeler yapal ım; güzel 

bir met in hazırlayalım, fakat karara bağlamayal ım. (Reye reye sesleri) 

A B D U R R A H M A N BOYACIGİLLER - Arkadaşlar, bu mevzuun zamana 

ihtiyacı yoktur. Bir senedenberi millet bu kararı bekliyor. Çok rica ede

r im, met in güzeldir, prensipler güzeldir, zaman geçirmiyel im, derhal Mec

lis Başkanl ığ ına verel im. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, üç teklif var; birisi, hiç müzakere yap ı lmadan 

metni komisyona vermek, ikincisi, bu metin üzerinde burada Grupça 

teşkil edilecek bir komisyon marifetile tetkik edilerek bir iki saat sonra 

gruba arzetmek, son teklif de, bunların hiç birisi yap ı lmadan, ş imdi mad

deleri burada okuyup kabul etmek.. 

Ş imdi her üç teklifi ayrı ayrı reyinize arzedeceğim. En aykırı teklif... 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) - Arkadaşlar, karar al ırken sarahaten 

ifade etmek lâzım, 11. maddenin prensibi hakkında bir fedakârlık yap

mamak, ruhunda bir tadilat yapmamak suretiyle bunu Başkanl ığa yollı-

ya l ım. Grupta ittihaz edilen karar orada bir madde tadili ile veya prensi

bin tadili ile tamamen ç ıkmaza girer. Onun için okunan kanunun 11. 

maddes indeki prensipten fedakârlık o lmamasının karar alt ına al ınması

nı teklif ediyorum. 

CELAL YARDIMCI (Ağrı) - Takrir imde arzettim. Bir kanun olarak gö

rüşmüyoruz , bir kanunun tümü olarak bunu müta laa etmiyoruz. Bu şe

kilde bu kanunun Meclis heyeti umumiyesine teklifi düşünülmekted i r . 

Bunu tasvip ediyor musunuz, etmiyor musunuz denildi. Tasvip buyur

dunuz. Şimdi yapı lacak iş mevcut hali ile imzalanıp Mecl is Başkanl ığ ına 

arzedi lmesidir . 

Bu teklifin reye konmasını rica ediyorum. 
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BAŞKAN - Komisyon namına konuşacak? (Yok sesleri) 

Teklifleri reye arzedeceğim. 

Demin arzettiğim gibi üç şekil vardır. 

Birisi maddeler i müzakere etmeden teklif hal inde Mecl ise vermek; 

İkincisi, burada bir komisyon teşkil ederek bu komisyonda (gürültüler) 

müsaade ederseniz, bazı arkadaşlar işlerine gelmiyen teklifler okunurken 

gürültü ediyorlar. O vakit biz de müşkül vaziyette kal ıyoruz. Lütfen so

nuna kadar dinleyiniz. Tabii rey yüksek heyetinizindir. 

Şimdi, 1. Bu yapılan tasarıyı hiç burada müzakere e tmeden bir kara

ra bağ lamak ve Meclise vermek. 2. Bir komisyon teşkil edi lerek o komis

yonun bu metinleri bir defa gözden geçirmesinden sonra heyeti umumi 

yeye arzetmek ve heyeti umumiyenin tasvibini aldıktan sonra Mecl ise 

vermek. 3. Bu metinleri burada madde hal inde birer birer okuyarak ve 

arkadaşlar ın mütalaasını alarak kabul ettikten sonra o lmuş bir şekilde 

Mecl ise vermek. 

Şimdi birinci teklifi reyinize arzediyorum: 

SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Ankara) - Üçüncü teklifi birinci olarak reye 

koymanız ı ist iyorum. 

BAŞKAN - Grupta madde madde görüşülerek Meclise ver i lmesini ka

bul edenler.. . Etmiyenler.. . Kabul edilmemiştir. 

Komisyon teklifini reyinize arzediyorum. Komisyon teklifi şudur: 

Grupça seçilecek (zaten seçildi sesleri) seçilmiş arkadaşlar tarafından tek

rar tetkik edilerek 1-2 saat sonra gruba arzedi lmek üzere Grup Komisyo

nuna havalesini kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Şimdi teklifi Grup Komisyonuna veriyoruz biz müzakeremize devam 

ederken komisyon hazırlayıp getirecek. 

Ş imdi o turuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.30 
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BAŞKAN - Çoğunluk var celseyi açıyorum. 

Efendim, komisyon namına izahat verecekler. 

KAMİL GÜNDEŞ (Kayseri) - Saygı değer arkadaşlar ım, bu metni ha-

zırl ıyan heyet, Grupdan iştirak eden diğer arkadaşlarla birlikte Bütçe Ko

misyonu odasında toplandı, maddeleri bir bir gözden geçirdi. Ufak tefek 

bazı değişikliklerle bu metni aynen kabul etmiş bulunuyor. (Alkışlar) 

Prensiplerde değişiklik olmamıştır. Bendeniz şimdi maddeler i okuyaca

ğım. Teklif in madde madde müzakereye konulması icabetmektedir , her 

madden in prensipleri burada halledilecektir. Yalnız ifade ve redaksiyon

ları Mecl is komisyonlar ına bırakmak icabediyor. Sizler de takdir edersi

niz ki bunu da burada halledecek olursak belki prensibi i lg i lendirmeyen 

hatalar işlemiş olabiliriz. 

Ben şimdi maddeleri okuyacağım ve her madde sonunda da arkadaş

larımızın diliyeceği gerekli izahatı komisyon adına sizleri tenvir maksa-

diyle ifade etmiş olacağız. Maddeleri biraz ağır okuyayım, arkadaşlar not 

e tmek isterlerse not alabilsinler. Şimdi başlığı okuyorum, sırası ile mad

deleri de okuyacağım. 

(Yeni şekil okundu) 

Madde bundan ibarettir arkadaşlar. 

H Ü S N Ü AKŞİT (Denizli ) - Arkadaşlar, Kanun tasarısının Heyet tara

f ından müzakeres i sırasında Grupça karar veri lmesi üzerine arkadaşlar

la beraber gidip bazı fikirler ortaya atmak hususunda heyet arkadaşlar ı

mız aras ında bazı ihtilaflar olduğu için. bunu takrirle beraber huzuru

nuza getir irken huzurunuzda izah etmek lüzumunu duymuş , bu lunuyo

rum. Hadise şudur: Halkevleri dışında halkın teberruu ile yapı lmış olan 

yurt binalarına, dispanser binalarına sonradan Halk Partisi vaz' iyet et

miş ve kendi üzerine tescil ettirmiştir. Bu binaların yurt veya dispanser 

olarak yapıldığı ve halktan para toplandığı bir hakikat o lduğuna göre bu 

gibi binaların da Halk Partisinden al ınmasını hazine veyahut da gayesi

ne tahsis edi lmesini komisyonda ısrarla talep ettik, fakat komisyon bu 

teklifimizi kabul etmedi. (Üçüncü maddede gelecek sesleri) Üçüncü maddede 

yok dediler. Binaenaleyh heyeti umumiyenize bu durumu arzediyoruz. 

Bir de takrir verdik, takririmizin nazarı dikkate al ınmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN - Birinci madde hakkında başka söz istiyen var mı? 

SAFFET GÜROL (Konya) - Efendim, birinci madde tamamen biz im 

düşüncemiz i istihsal etmiyor. Şu noktadan, eğer metin okunursa sonu-
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na doğru: hiç bir suretle siyasî partilere bedelsiz menkul veya gayr imen

kul mal terk ve teberru edilemez, deniliyor. Biz çok iyi biliriz ki geçmiş ik

tidar zamanında birçok mallar bedelsiz değil, fakat değer bedel i tayin 

ed i lmeden (oda var sesleri) muvazaa yapmak suretiyle k ıymet inden çok 

aşağı aldığını pekâlâ biliriz. (O var sesleri) Efendim bil iyoruz ki hususî 

komisyon her şeyi etraflıca düşünerek teklifi huzuru alinize getirmiştir. 

Ben aşağıda olduğunu bi l iyorum, fakat birinci madde bundan evvel ya

pılan seyyiata ait değil. Bu itibarla bundan sonra hiç bir siyasî part inin 

böyle bir harekette bu lunmamas ı için bizim partimizi yükselt ic i bir pren

sip vazeden parti sıfatiyle tarihe malolacak bir hükümdür . Bedelsiz men

kul ve gayr imenkul terkedemez derken ufak bir kel ime ilavesiyle buna bir 

vuzuh vermek lâzımdır. Bu ciheti ifade ediyorum. Aşağıdaki hükümler , 

bu maddede istikbale muzaf olan hükmü kanaat indayım, aksini söyler

lerse, müşavere heyeti olan huzuru alinizde ben de sözlerimi geri al ır ım. 

KAMİL G Ü N D E Ş (Kayseri ) - Sayın arkadaşlar ım, Hüsnü Akşit arka

daşımız ın ileri sürdüğü mesele, ilgili maddes inde uzun uzun münakaşa 

mevzuu olacağını sanıyorum. Arkadaşımın ifade ettiği gibi Komisyonda 

hemen hemen büyük bir münakaşaya sebebiyet vermiş ve fakat yüksek 

Grubunuzdak i mesailerin neticesine bırakı lmış bulunmaktadır . Onun 

için üçüncü maddede bu münakaşa esasen açılacak ve orada fikrimizi 

ifade edeceğiz. 

Saffet Gürol arkadaşımızın mütalaasına gelince; ki, bu teberru ve 

terklere aittir. Eğer bir bedel olursa satış olur. Satışı da bu maddede şu 

şekilde ifade ediyoruz; umumi hükümler dış ında parti lere satışta bulu

nulamaz. Bir lira dahi bir kıymet olursa tabii satış olur, terk ve teberru 

olmaz. Eğer satış da umumi hükümler dışında olursa, bu da hükümsüz

dür. Bu vaziyette Saffet Gürol arkadaşımızın ileri sürdüğü sebep yer inde 

değildir. 

BAŞKAN - Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi kabul edenler.. . Etmi-

yenler. . . İttifakla kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

İkinci maddeyi okuyoruz. 

KAMİL GÜNDEŞ (Kayseri ) - Efendim, 2. maddeyi okuyorum. 

"Madde 2. - Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle.. ." 

Burada şunu ifade edeyim ki, yukarıdaki maddede şöyle bir kayıt var

dır. "Genel , katma ve özel bütçeli dairelerle..." deyince "özel bütçel i " keli

mes ine "belediye 'n in girip girmediği mucibi münakaşa olur diye komis-
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yonda bazı fikirler arkadaşlar tarafından ileri sürülmüştür. Salahiyetl i 

arkadaşlar girer dediler. Yalnız bir arkadaşımız, bu madde okunduğu za

man, bu madde metnine belediyeyi de ilave edersek sarahat olur, vuzuh 

olur, daha iyi olur dediler, onun için yukarıki maddeye o "belediyeler" ke

l imesi konmuştur . Burada da özel bütçelerden sonra belediyeler tabiri 

konacaktır . Onu arzedeyim. (Koy sesleri) 

Okuyorum. 

(Madde 2 okundu) 

KAMİL G Ü N D E Ş (Devamla) - Bazı arkadaşlar iktisadî devlet teşekkül

lerinin ve diğer müesseseler in girmesini istiyorlar. Biz bu maddey i kale

me alırken yalnız genel, katma ve özel bütçeli daire ve belediye ve köyle

ri aldık. Bunların dış ında kalanların kanunu mahsuslar ına göre mal ter-

kedemeyecekler ine dair bir hüküm olmadığı için bunu ele alan arkadaş

lar her kel imenin bir hukukî mesnede bağlanması için onları ithal e tme

mişlerdir. Eğer dediğiniz şekilde onu da buraya ithal edecek olursak, hu

kukî mesnedini bulmak ve müdafaa etmek zordur. Bunun için a l ınmadı . 

Eğer bu maddede konuşacak arkadaşlar varsa söylesinler. Bu maddey i 

bir defa daha okuyorum. 

(İkinci madde tekrar okundu. ) 

FAHRİ K Ö Ş K E R O Ğ L U (Niğde) - Belediyesi o lmayan nahiyeler hakkın

da bir kayıt yoktur. (O köydür sesleri) 

KAMİL G Ü N D E Ş (Kayseri) - Efendim, idarî taksimat, ya köy kanunu 

şümulüne girer veya belediyeler tarafından idare edilir. B inaenaleyh, Köy 

Kanunu veyahut belediye mevzuat ına tabidir. (Reye reye sesleri) 

BAŞKAN - İkinci madde hakkında başka söz isteyen o lmadığ ına göre 

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

(Madde 3 okundu) 

Bunlar komisyonda konuşuldu. Arkadaşlar ım mütalaalar ı varsa kür

süden ifade etsinler. Komisyon adına bunları tespit edel im birer birer ce

vap verel im. Çünkü buyurduğunuz şeyler Komisyonda enine boyuna 

müzakere edildi. Yani bir tek kel ime ile bunun şümulü dışındadır. 

NURETT İN ERTÜRK (Sivas) - Muhterem arkadaşlar, 3. madden in 2. 

f ıkrasına dikkat buyurursanız "Halkodası olarak inşa edi lmiş veya edil

mekte bu lunan veya bu adla k ısmen veya tamamen kul lanı lmakta olan 
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gayr imenkul ler köylerin tüzelkişilikleri adına resen tescil edilirler. Halbu

ki 1932'den sonra köy ve bucak merkezi o lduğu halde İlçe merkez i olan 

yerler çoktur. Bu itibarla bu gibi yerlerde inşa edilen binalar bu h ü k m ü n 

dışındadır. Bendeniz bunu da içine alacak şekilde bir teklifte bu lunuyo

rum. Kabulünü rica ederim. Müsaadeniz le teklifimi okuyay ım: 

"Halk odası olarak inşa edi lmiş veya edi lmekte olan veya k ısmen ve
ya t amamen kul lanı lmakta olan gayrimenkuller bulunduklar ı köylerin.. . 
(yerler sesleri) o halde "yerler" şeklinde düzelt iyorum. 

M U H A R R E M TUNCAY (Balıkesir) - Muhterem arkadaşlar, daha baş

ta Hüsnü Akşit arkadaşımın temas etmek istediği noktaya ben de temas 

etmek mecburiyet iyle huzurunuza çıkmış bu lunuyorum. 

Bir vazife ile mükellef kı l ınmış olan heyeti teşkil eden arkadaşlar şüp
hesiz ki umumî bir malumata dayanmak suretiyle karşımıza böyle bir ta
sarı ile ç ıkmış bulunuyorlar. Fakat takdir etmek mecburiyet indeyiz ki 
herbir imiz Anadolu 'nun her bir köşesinden buraya gel irken mahal l î ola
rak ancak bizim görebileceğimiz bir takım dertlerin mevcudiyet ini itiraf 
e tmek mecburiyet indeyiz. 

Arkadaş lar ım, Halk Partisinin gasbettiği malları bu suretle çetin çe
k işmeden sonra tekrar aziz milletimize iadesi hususunda ya hep ya hiç 
prensibini tatbik etmek mecburiyet indeyiz. Arkadaşlar ım, bendeniz Balı
kesir vi layetine bağlı bulunan Edremit 'te cereyan etmiş bir kaç hadise
den bahsedecek olursam hangi maksat la huzurunuza ç ıkmış o lduğum 
anlaşılır. Bir kaç misal vermek suretiyle bunu ifadeye çal ışacağım. 

Ma lumunuz olduğu üzere Halk Partisi bizce ma lum olan hareketleriy
le buka lemun şekline girmek suretiyle Edremit ' te de böyle bir takım bi
nalara malik olmak istemiştir. 

Arkadaşlar , Edremit 'te 11 tane mahalle var. Bu 11 mahal lenin seki

z inde vatandaşlar şu şekilde aldatı lmak suretile binalara mal ik olmuşlar

dır; oradaki vatandaşlara şu şekilde hitap etmişlerdir; biz burada, ma

hal lenizde, mahal le ihtiyar heyetinin oturacağı bina yapacağız , demişler

dir. Tabiî bu vaziyette vatandaş, mahalleyi temsil eden ihtiyar heyet inin 

oturacağı b ina yapılıyor diye komşular, arabasile, kumunu, taşını çek

mek sureti le, bedeni faaliyetile, nakti yardımı ile binalar yükselmişt ir . 

Fakat arkas ından Halk Partisi eski iktidarın kuvvet ine dayanarak bu bi

naları kendi namına tescil ettirmişlerdir. 

Arkadaşlar , dikkat buyuracak olursanız, bu şekil lerde Halk Partisine 

intikal etmiş olan 1500 kadar bina ile karşı laşacaksınız. Tasarıyı hazır

layanlar bu müh im noktayı unutmuşlardır . Biz bu ıztırabı görmüş, için-
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de yaşamış olan insanlar sıfatile sadece bunu hatır latmak istedik. Hu
kuk fakültesinin sınıflarında bulunuyorlarmış gibi biz çarıklı lara müte
madiyen hukuktan bahsediyorlar. Köylü vatandaş, bu ıztırabı çeken va
tandaş, dayak yemek pahasına 14 Mayısta inkılabı başaran ve bizi bura
ya gönderen insanlar; kanunları düzeltmek suretiyle inkı labımızı t amam
layın dediler. Onun için biz bu hadiseleri hal letmek mecburiyet indeyiz . 
Bu görüş içinde biz bu maddenin muhteviyatını bu ıztırabı unu tmadan 
şu şekle ifrağa çalıştık. Kabul etmek etmemek yüksek heyetinize aittir. 
Müsaadeniz le okuyorum. 

"İkinci maddenin dışında kalıp da... tescil edi lmiş bulunduğu. . . " 

Biz bunu koyduğumuz zaman işte benim burada bahsett iğ im ıztırap-
lar bunun içine girdiği gibi biraz evvel yukarda konuşan bir arkadaş ım 
dedi ki, Halkı şu şekilde aldatmışlar burada bir dispanser yapacağız de
mişler, halk haklı olarak memleket in sıhhatine taalluk eden bu mesele 
hakk ında büyük bir hassasiyet göstererek ve parasını vererek yard ım et
miştir. Fakat binalar yükseldikten sonra Halk Partisi şef s istemine daya
narak bunları kendine malediyor. İşte biz bu kanunun bir maddes ine 
bunlar ı koymak istiyoruz. Kabul etmek yüksek heyetinize aittir. (Alkışlar) 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Burdur) - Muhterem arkadaşlar, Sayın Muhar rem 
Tuncay arkadaşımız ın heyecanlı ifadelerine hürmet eder im. Fakat kendi 
ifade etmiş oldukları yoldan yürümek lâzımgelirse bu 14 maddel ik met
ne ihtiyaç yoktur. İki madde ile halledilebilir. Deminki k onuşmamda ar-
zetmiş o lduğum veçhile biz burada sadece kendi parti mensuplar ın ın ar
zularını yer ine getirmek durumunda değiliz. Biz, bitaraf geç inen vatan
daş kitlelerini de düşünmek mecburiyet indeyiz. Bu durum karşısındadır 
ki mevcut intizamı amme prensibinin hukukî neticelerini ist ismar ede
lim, dedik. Bundan öteye bir adım atmak, hele kendileri de bu lunmuyor 
lar. Mecl is konuşmalar ında nevima aleyhimize ist ismar edilecek şeki lde 
bir nevi bir siyasî partinin adeta mameleklerini tasfiyeye müntehi olacak 
ifade tarzı kul lanmakta bizce şayanı arzu olmadığını ifade ettik. Şunu aci
zane arzedeyim ki umumî insicamı bozmamak ve m ü m k ü n olduğu kadar, 
o tarihlerde kanunlara hürmetsizlik dolayısıyle iktisap edilmiş olan halle
ri kanunî mecralara sokmayı gözeten şekilde bir teklifte bulunulursa, 
prensiplere aykırı o lmadıktan sonra, kabul e tmemek için hiçbir sebep ol
madığını arzetmek isterim. Onun için meselenin soğukkanlı l ıkla mütalaa 
edi lmesini rica edeceğim. Fransızlar, adalet daima topaldır, derler bu ma
lûl vaziyeti ayağa kaldırmak z ımnmdaki temenni ve tekliflerimiz sadece 
partili ve bitaraf vatandaşlarımızı değil, hatta insaflı, vicdanlı olan muha
liflerde en ufak bir reaksiyon tevlid etmiyecektir. Çünkü utanacaklardır. 
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E K R E M CENANİ ( ) - Efendim, bu madde Halk Partisinin bütün ik

tisaplarını kapsamamaktadır . Benden evvel konuşan arkadaş ım Gazian

tep'teki bir durumdan bahsetmişlerdi . Gaziantep halkı taraf ından, bir 

doktorun teşebbüsü ile iki dispanser yapı lmış ve inşaat tamamlandıktan 

sonra Halk Partisi bu binalara vazıyed etmiş ve kendi namlar ına tescil et

tirmiştir. Bu şekilde bir çok binalar vardır, bunların da istirdadı zaruri

dir. Madden in bu şekilde tashihini rica ederim. 

SUDİ MIHÇIOĞLU ( ) - Efendim, sayın Başkana teşekkür eder im. 

Uzakta o lduğum için daha evvel söz istediğimi görememişlerdir . 

Bendeniz kısa bir noktayı arzedeceğim. Ticaret odalarının, bir çok 

yer lerde, idare heyetleri tarafından alınan kararlarıle bir çok binalarını ve 

dükkânlar ın ı Halk Partisine vermişlerdir. Ve bunlar tescil edilmiştir. Hat

ta arsa ve tarlalar da bu meyandadır . Metinde bu vakıaya dair bir şey gö

remediğ im için tenvir bakımından arzetmek istedim. 

M U R A T ALİ ÜLGEN (Konya) - Tüzel kişi deyince var.. 

SUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa) - Tüzel kişinin bunu kapsamadığ ın ı söy

ledi arkadaşlar . O itibarla bu noktayı hatır latmak için huzurunuza çık

mış bu lunuyorum. 

HAMİT ŞEVKET İNCE (Ankara) - Arkadaşlar ım, biz bu kanunun bu 

teklifin, bu tasarının üzerinde ferden ferda kendi düşündükler imiz i tes

pite, tart ışmağa kalkarsak halimiz harab turab olur. Bundan evvelki cel

sede karar alınmıştır. Bunu prensibi kabul edildikten sonra ihtisas ko

misyonunda bu mesele görüşülsün ve her arkadaş orada görüşlerini izah 

etsin. Ş imdi bu kaideye sadık kalmakla beraber, bunun kabul edi leceğin

de kendi hesabıma iştibah içindeyim. Eğer heyeti aliyeniz biz bunu mo-

tamo kabul edeceğiz ve komisyonlar da bunu görüşmeğe salahiyettardır 

derse biz im rolümüz ne oluyor. Adalet encümeni namına söy lüyorum. 

Teşri i selahiyeti haiz bir fonksiyonun kıymet ve kuvveti resen bertaraf 

edi lemez. Ben müzakerenin daha ziyade devamına taraftar deği l im. Yal

nız şunu arzetmek ist iyorum: Birinci maddenin muktezası iç inde prensip 

kabul edildi mi, bunlar Halk Partisinin el inden al ınacak mı? Mesele yok. 

Prensibini kabul etmek davayı halletmektir. Binaenaleyh teferruat üze

rinde durmayal ım. Bunlar Mecliste ve Meclisin bir uzvu olan encümen

lerde hal ledi lecek şeylerdir. Bendeniz Adliye encümeni mensubu olarak 

böyle bir kanunu imza etmekten çekinirim. (Gürültüler, kapak vurulmaları) 

(Karar var sesleri) Böyle bir karar varsa kapak sazı ça lmağa lüzum yoktur. 

O sazlardan da çek inmem. Fakat madem ki karar var bu karara muha

lefet edecek adam değil im. En evvel şunu size arzedeyim ki ben karara 
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boyun büken adamım. Eğer böyle bir an evvel size şunu arzetmel iy im ki 
Grup bugün böyle bir karara varırsa ve Meclis alakalı komisyonu bunu 
mo tamo kabul etmek mecburiyet inde ise mesele yok. O halde tadilleri 
burada yapacağız, o halde Meclis Komisyonlarının salahiyetini ka ld ırmış 
bu lunuyorsunuz . (Hayır sesleri) Ben bir teklif yap ıyorum: El imizde tasa
rı yok; kulağımızın ve hafızamızın kuvvetine dayanarak, yahut not alarak 
söz söylüyoruz, nazik vaziyet. Mesela bir maddede "tashih edil ir" denil i
yor. Tesci len tashih edilir tabirini koymak lâzımdır. Çünkü tashih edilir 
tabiri tescil ile beraber o lmazsa bir kıymet ifade etmez. Ben bunun için 
ç ıkmışt ım, fakat karar varmış, affınızı dilerim. Hukuka hürmet eden bir 
arkadaşınız olarak karara mutavaat ederek huzurunuzdan çeki l iyorum. 
(Alkışlar) 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Burdur) - Muhterem arkadaşlar, bundan evvelki 
o turumda ittihaz buyurduğunuz karar, prensiplerde bir anlayışa var
maktan ibarettir. O prensiplerin dışında komisyonlarda teferruat üzerin
de arkadaşlar noktai nazarlarını serdererek ekseriyetin karar ına göre ha
rekete geçi lmesi suretiyle hem Meclisin teşriî çal ışmalarını ihlal e tmemek 
hem de bu mevzuda her arkadaşın kendi görüşünü noktai nazarlar ını 
bel i r tmek bakımından faydalı görülmüş ve böyle bir karar ittihaz edi lmiş
ti. Bu sebeple bu işi Muharrem Tuncay ve arkadaşların ileri sürdükler i 
mevzular ı daha çok komisyonlarda beyan etmeleri ve orada bu işlerin 
hal ledi lmesi daha doğru olur. Yoksa burada bütün teferruatına kadar 
hal yo luna gitmek doğru değildir. Komisyonlar ve Mecl is için başka tür
lü hareket etmek muvafık olmaz. 

H A L U K ŞAMAN (Bursa) - Bir sual Muharrem Tuncay arkadaş ımız ın 
takdir inde mevzubahis edilen, halk tarafından yapı lmış olan binalar ın 
intikal şeklini Komisyon bir prensip meselesi olarak kabul etmiyor m u ? 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Burdur) - Evet... 

H A L U K ŞAMAN (Bursa) - Şu halde Komisyonda bu mese le üzer inde 
söz hakkımız mahfuz mudur?. . 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) - Tabii mahfuzdur. 

CELAL YARDIMCI (Ağrı) - Muhterem arkadaşlar, değerl i haf ızanıza 

müracaat ve iltica ediyorum. Bundan evvelki o turumda karar alt ına alı

nan mesele şuydu. Bil iyorsunuz, üç husus vardı. 

Birincisi, tasarı madde madde görüşülerek karara bağlansın mı? 

İkincisi, keyfiyet heyete tevdi edilip maddeler üzer inde işlensin mi? 

Üçüncüsü, yalnız prensibi kabul edip kanun teklifi hal inde Mecl ise 
vermek mi lâzımdır? 
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Bunun üçüncüsü birinciydi ve birinci olarak reye konmas ı lazım ge

l irken; Sadri Maksudi arkadaşımız madde madde görüşülüp karara bağ

lanması keyfiyetinin reye konmasını istedi. Reis bunu reye koydu, redde

dildi. 

İkinci husus bir heyet teşkili ile orada madde madde müzakeres iydi , 

sonra da Gruba gelmesiydi. 

Bu, madde madde komisyon tarafından işlendikten sonra Grup ittı-

laına arzetmekti . Yoksa madde görüşülerek kabul edi lmesi hakk ında bir 

karar yoktu. 

BAŞKAN - Makamı Riyaset bu husustaki düşüncesini arzetsin. 

Buradaki mütalaamız şudur. 

Bil indiği gibi doğrudan doğruya maddeler in konuşulmasın ı reye koy

duk, kabul o lunmadı . 

Komisyonun teklifi olarak şu şekilde maddeyi reyi alinize arzettik. Ve 
dedik ki bir komisyona havale edelim, bu komisyon metin üzer inde çalış
sın, 2-3 saate kadar bunu hazırlasın gelsin ve Heyeti Umumiyede görü
şülsün. 

Metin kabul edildikten sonra teklif olarak Meclise ver i lmesini kabul 

eden arkadaşlar dedik. Bu suretle ekseriyetle kabul edildi. Art ık bunun 

üzer inde başkaca münakaşaya lüzum yoktur. 

Y U S U F AYSAL (Kütahya) - Muhterem arkadaşlar, kabul buyurduğu
nuz birinci maddede iktisadî devlet teşekkülleri arasında Halk Partisine 
zorla 50 bin lira kadar para vermiş teşekküller vardır. Uşak şeker fabri
kaları Uşak' ta halkevine 50 bin lira vermiş ve orada 150 bin liralık bina 
yapı lmışt ır . Devlet iktisadî teşekkülleri de bu Kanunun şümulü içine 
a l ınmazsa sonra çeşit çeşit hak iddia ederler. 

H Ü S N Ü AKŞİT (Denizli ) - Muhterem arkadaşlar, Fethi Çel ikbaş arka

daşımız bu hususun prensip meselesi olmadığını, teferruat meseles i ol

duğunu iddia ettiler. Rica ederim, Halkevleri haricinde başka maksat lar

la yurt binaları , dispanser binalarını inşa maksadiy le halk taraf ından pa

ra toplanıp bu yolda harcandıktan sonra yapı lan binaları kendi mamele 

ki hal ine sokan partiden bunları geri alıp millete iade etmek hukuk pren

siplerine aykırı mıdır? Vatandaşlar ın bu maksat la verdiği paralar, bir ka

idedir: Tesisi yapan; teberruda bulunanın rızası hilafına bir gayeye sarf 

o lunacak olursa o tesisden rücu etmek hakkıdır. Binaenaleyh tesis ne

dir, yap ı lmak istenen şey nedir? Dispanserdir, yurt binasıdır. Bunun ha

ric inde Halk Partisi kendisine bir bina yapmak isterse bu tesisin hilafına 

hareket etmiş olur ki bunu el inden almak hukuk prensipler ine aykırı ha-
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reket etmek olmaz. Bilakis, bu binalar al ınmadığı takdirde bu maksat la 

para vermiş vatandaşlar ın iradeleri haricinde hareket etmiş ve bu vatan

daşları gücendirmiş oluruz. Binaenaleyh bu türlü hareket hukuk pren

siplerine uygundur. 

Arkadaşlar , size tipik misalini vereyim; Denizli 'de bir yurt binası ya

pıldı. Bütün vatandaşlar bu talebe yurdu olacak bina için arabalarıy le 

ma lzeme taşıdı, güçleriyle yardım etti, bir kısmı da para yard ımında bu

lundular. Fakat baktılar ki diğer bir çok binalar gibi bu bina da ellerin

den gidecek, Halk Partisi istismar edecek halk harekete geçti bunu Hü

kümet konağı yapal ım dedi. Mahall i Halk Partisi teşkilatı bunu kabul et

ti. Bu karar üzerine Halk Partisi Genel Sekreterl iğine müracaat ederek; 

mahal l î halk bu binayı Hazineye intikal ettirerek Hükümet Konağı yap

mak istiyor, dedik. Dediler ki, Kasım Gülek de dahil o lduğu halde, ma

hall inde, mahal l inden bu şekilde yazı aldık, esasen bu günlerde bu bina

ları hal letmek üzereyiz, o zaman bu da kendi l iğ inden hal ledi lmiş olur. 

Halk partil i lerin vicdanının dahi kabul etmediği bu binaları, biz hayır siz 

de kalsın, diyoruz. 

Bakınız arkadaşlar, komisyona arzediyorum: Bu binalara bazı valiler 

el koymak suretile 70 bin liraya Denizli 'de vaziyed ettiler. 70 bin lira ban

kada emirlerindedir. Bunları da isteyebiliriz. Fazla ileri gidipte efkârı 

umumiyey i rencide e tmemek için bu hususu ortaya a tmıyorum. 70 bin 

lirayı istemiyoruz. Fakat yurt binası olarak yapı lmış olan binayı ist iyoruz. 

Hukuk prensibine asla aykırı değildir. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Burdur) - Efendim, biz m ü m k ü n olduğu kadar 
memleket in geniş bir sathını ilgilendiren mevzuları prensipler olarak ka
bul etmiştik. Mahaza bazı arkadaşların bu mütalaaları karş ıs ında da ıs
rar etmiyoruz. Takdir yüksek heyetindir. 

REMZİ BUCAK (Diyarbakır) - Efendim, arkadaşların verdikleri misal

lere bir garip misal de ben ilave edeyim. 

Diyarbakır 'da bir halkevi binası yapı lmış ve mefruşatı da İstan

bul 'dan getirilmiştir. Bu bina hususi muhasebenin, belediyenin ve halkın 

ianesi ile yapı lmış bir binadır. Halkevi olarak yapı lmış bu lunan bu bina 

Halk Partisine teberru edilmiştir. Paranın para olduğu devirde 250 bin li

raya yapı lmış bulunan bu bina bi lahara tekrar hususi muhasebeye sa

tılmış ve para alınmıştır. Aradan bir müddet geçince Al lah se lamet ver

sin, Avni Doğan Bey birinci umumî müfett işken -ki ben müfettişi umu

milikleri Hindistan valii umumil iğ i telakki ederim- emir vermiş , siz bu 

halkevini hibe edin bu sefer ikinci bir teberru yapı lmışt ır . Bu sefer sine-
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m a olarak kullanı lmaktadır. Diyarbakır ' ın en büyük sinemasıdır , takri

ben bin kadar yeri vardır. Aylığı 800 liraya kiralanmaktadır . 

Biz im bu bina arkadaşlarımızın hazır lamış oldukları metnin şümulü

ne girer mi g irmez mi? (Giriyor sesleri) 

Giriyorsa mesele yok. Benim bütün endişem buydu. 

MUHİTT İN ERENER (İzmir) - Muhterem arkadaşlar, ikt idara gel işimi

ze t ekaddüm eden tek parti devrinin kanunsuzluklar , gasıplar ve müsa

dere suiist imal rejimi o lduğunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Biz bura

da toplandığımız günden itibaren gaye olarak geçen devrin bütün seyyi-

atını bir hamlede tasfiye etmek fakat bu tasfiyeleri yaparken bir takım 

sarsıntı larla cemiyeti sarsmamak esasını da ima göz önünde tuttuk. İlk 

toplandığımız günlerde af kanununu sevketmemiz in sebebi budur. Halk 

Partisinin üzerinde bulunan mal lara ait mevzuu da gene af kanununda 

yapt ığ ımız gibi (gürültüler, öyle değil sesleri) Müsaade buyurun. Arkadaşlar , 

eğer sizin vicdanınız ilk gündenber i müsadere şekl inde bir kanun çıkar

mak isteseydi bugüne kadar 14 ay bu kanun komisyonlarda durmazdı . 

Bugün böyle bir kanun getiriyoruz. Kanunda yazıl ı malları al ıyoruz, hu

kuka dayanarak alıyoruz. Bu gibi malların siyasî parti lere terkedi lmesini 

int izamı a m m e meselesi olarak menediyoruz. Buna mukabi l geçmişteki 

iş lenmiş suiistimallerle partiye intikal ettiri lmiş olan malları sahipler ine 

iade e tmek suretiyle hukukun ta kendisini tatbik ediyoruz. 

Arkadaşlar , Halk Partisi, muhtel i f yer lerden işittik, kaba bir müsade 

re kanunu beklemektedir ki bunları kurtarmış olsun. Hak daires inde ve 

bütün vatandaşlar ı tatmin edecek bir kanunla yalnız bunlar ı al ırsak işi 

düze l tmiş olacağız. Bir kaç gayr imenkulu hedef tutup bunun şümulünü 

genişlet irsek onlar cemi ve cümlesini gasbedi lmiş şekl inde gösterecekler 

ve a leyhimize propaganda yapmak fırsatını bulacaklardır. (Gürültüler) Bu 

kanunla mallar, sahibi aslisine iade edi lmektedir. Halkın yard ımı sağla

narak yapı lmış olan binaların sahibi aslisine iadesi keyfiyetini ileri sürer

seniz bunun sahibi kimdir? Belli değil. Onun için ufak da olsa açık bir 

kapı b ırakmıyal ım. Bir kaç gayr imenkule mukabi l bu kanunu herkesi 

tatmin edecek şekilde çıkaral ım. 

H A L U K ŞAMAN (Bursa) - Arkadaşlar, öyle bir kanun üzerindeyiz ki, 

bu kanun, her ne şekilde çıkarsa çıksın, Halk Partisinin azami derecede 

a leyhimizde, menfi propaganda mevzu olacaktır. Nasıl bir kanun çıkarır

sak çıkaral ım, azami derecede yaygara koparacaklardır . Binaenaleyh, 

Fethi Çel ikbaş ve Muharrem Tuncay arkadaşımız ın gösterdikleri hassa

siyeti bu bak ımdan yersiz buluyorum. 
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Hadiseyi teşrih edel im, sizler hakem olunuz. Şimdi halkevlerini alıyo

ruz, haz ineye mal ediyoruz. Halk Partisinin hazineden, özel ve ka tma 

bütçe lerden, devlet iktisadî teşekküllerinden, köy şahsiyeti manev iye le-

r inden almış olduğu gayrimenkuller i resen tescil ediyoruz. Bunlar yapıl ı

yor ve hukuk nizamı bozulmuyor da, halktan muayyen bir maksat la bi

na yapt ır ı lmak üzere aynî ve naktî toplanan teberrülerle yaptır ı l ıp siyasî 

parti lehine tesis edilen gayrimenkullere aynı şeyi tatbik ettiğimiz z aman 

hukuk nizamı, hukuk abidesi niçin yıkıl ıyor? An lamıyorum. (Alkışlar) Si

zi temin ederim, halkımız, buradan, merkezden gönderi len paralar la ki 

paralar da esasen bütçeden alınmıştır. Büyük halkevleri mese la Kadıköy, 

Bursa gibi halkevlerini halk binasından ziyade adeta emeğini istiyor. Sır

t ında taşını taşıyarak yaptırdığı bu binaların kendisine iadesini istiyor. 

Asıl bunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Biz, onların hassasiyet ine 

makes o lmak mecburiyet indeyiz. Hukukçu arkadaşlar kendilerini hukuk 

nizamı içinde farzetsinler.. Hiçbir zaman bir diktatör hukuk la tasfiye 

edi lmez. Dünyanın hiç bir tarafında bir diktatörün hukuk prensipler ine 

kılı kıl ına riayet edilerek tasfiye edildiği görülmüş şey değildir. 

Arkadaşlar ım, çok rica ediyorum, temsil ettiğimiz insanların arzuları
na yani milletin arzusuna tercüman olarak Tuncay arkadaşımız la bera
ber vermiş o lduğumuz önergenin kabulünü rica ediyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ (Samsun) - Bugünkü grup gün

deminde bir madde dikkat nazarımı çekmişti. Önümüzdek i ara seçimle

ri için Demokrat milletvekillerinin yardımını istiyen bir madde vardı . Ba

na öyle geliyor ki, inşallah 20-30 sene Demokrat Parti ikt idarda kalsın, 

fakat 30 sene sonra Demokrat Parti gene bu arkadaşlardan yard ım iste

mek mecburiyet inde kalacaktır. Çünkü Demokrat Parti devlet ve mil let 

kesesine anahtar uydurmamağa karar vermiş, namuslu bir partidir. 27 

sene ikt idardan sonra bu yüz milyonluk servetin namuslu bir servet ol

duğunu hiç kimse iddia edemez. Bu serveti asıl sahibine iade ediyoruz. 

Bu arada Muharrem arkadaşımızın temas ettiği nokta hakikaten çok 

mühimdir . Muayyen amme hizmetleri için muayyen müessese ler kur

muş , arsalar satın almış, dispanser yapmış ve sonradan bunu kendine 

tescil ett irmiş. Bize gasıp diyeceklermiş. Demediler mi, yalnız gasıp de

mekle kalmadılar. Bu milletin itimadiyle idarei eline a lmış şu hükümet i 

ecnebi memleket lere jurnal ettiler. Güya bütün ecnebi matbuat bu işle 

a lakalanmış . Muhabir ler ine emir vermiş aman dikkat et diye. Bizi bu şe

kilde tehdit ediyorlar. İstediğiniz kadar kanun ve prensipler üzer inde tit

reyiniz. En makul karara dahi varsanız gene gasıp denecektir . O halde 

bu milletin bizden beklediğini yapmakla mükellefiz. Mükemme l bir pren-
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sip kararı üzerindeyiz. (Bravo sesleri, alkışlar) Yani komisyonlara havaleye 

lüzum ka lmadan şurada hellü fasledelim. Halkevleri vatandaşın alın te

riyle ve amme hizmetlerine tahsis edilmek üzere yapı lmış o lduğu için bu 

binaları alıp amme hizmetine tahsis etmek mecburiyet indeyiz . (Bravo ses
leri, alkışlar) Fethi Çel ikbaş arkadaşımız şu noktaya temas ettiler. Hamit 

Şevket Bey de temas etti, af buyursunlar, hukukçu o lmadığ ım için hata 

edersem affediniz, arkadaşlar bu grup, ister Hükümet ten gelsin, ister 

kendi bünyes inden gelsin kanunları didik didik etmesini bi lmiş hatta za

man zaman birbirleriyle boğaz boğaza gelmiş, fikir ihtilafları göstermiş , 

reyleriyle icabında ayrılık göstermiş hürriyet timsali bir gruptur. Her ka

nun teklifi komisyonlarda şekil değiştirdi, hatta ilk geldiği hüviyet inden 

başka şekil aldı. Bu iktidar bunun numuneler ini vermiştir. Vars ın bir de

fa da buradan geçen bir kanun Meclis komisyonlar ından hali aslisini 

muhafaza ederek çıksın. Bu komisyonlara bir nakise get irmez. Bi lakis bu 

kadar büyük bir mesele Demokrat Parti g rubunun beraberl iği , bütünlü

ğü ifade eder. Binaenaleyh, ben Muharrem Tuncay arkadaşımız ın teklifi

nin kabulünü istirham ederim. (Alkışlar) 

Ö M E R BİLEN (Ankara) - Arkadaşlar bugün Meclis grubu çok kıvanç

lı o lduğu için konuşmalar da çok heyecanlı gidiyor. Evet, k ı vanmak da 

hakkımızdır . Fakat bir darbı mesel var.. 

Binaenaleyh, sabık iktidar bu malları z immet ine geçir irken kanuna, 

n i zama riyaet etmemişti . Şimdi biz bu malî mağsubu hak sahibine iade 

ederek, bir hukuk devleti o lduğumuz için bittabi kanun yolu ile a lmak is

tiyoruz. Onun için biraz müşki lata duçar olacağız. Diğer kanunlarda na

sıl ki, teennî ile hareket ederekten, atide herhangi bir şeye maruz kalma

mak için hareket ediyorsak, bunun için de aynı teennî ile hareket ederek 

yapacağ ımız maddeleri hukuk prensiplerine uygun olarak tanzim edel im. 

Bazı arkadaşlar ın da evet buyurduklar ı gibi, iyi de yapsak, kötü de yap

sak onlar, yaptıkları doğru değildir, ahzi sar, intikam hissi diyeceklerdir. 

Çünkü daha evvel yapmadığ ımız için, şimdi yapıldığı için böyle oldu. Bir 

tarihte Şemsett in Günaltay burada konuşurken biz im parti onu öylesine 

alkışladı ki uçuruyorlardı. Bunun üzerine seçim kanununu o tanzim et

ti diye onu kabineye alacak kadar bir sevgi gösterdiler. Hatta ben o za

man salona çıkınca Samet Bey arkadaşıma dedim ki; ne yaptı lar b iz im 

arkadaşlar. Başbakan pöhpöhledi . Halbuki Şemsett in Hoca belki bir nu

maral ı muhterisdir. Belki o da zannetti ki, müsamahal ı bir vaziyet, tak

dir görünce Hükümet le , iktidarla muhalefet partisi bir mütarekeye girdi

ler. Mütareke zamanında (Gülüşmeler) Hüseyin Cahit gibi büyükler bir az 

kalemlerini çektiler, partiler arası siyaset iyidir dediler. Halbuki sonra 
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Üçüncü maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde kabulünü diler ve 

teklif ederim. 

İkinci maddenin dışında.... 

(Okundu) 

(Halkın teberrüü ile yapılan yurt ve dispanser gibi gayr imenkul ler 
hakkında Denizli Milletvekili Hüsnü Akşit ve arkadaşlar ının önergesi 
okundu ) 

H Ü S N Ü AKŞİT (Denizli ) - Arkadaşımın takririne iltihak ed iyorum. 

BAŞKAN - Efendim, şu halde Muharrem Tuncay arkadaşımız ın tekli

fi veçhi le maddenin tashihini reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Et

meyenler. . . Kabul edilmiştir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) - Şahsen bir noktayı tavzihte fayda müla

haza ed iyorum. Muhterem Arif Nihat Beyefendinin konuşmasi le , b i lhas

sa konuşulmamas ın ı arzu ettiğimiz bir husus meydana çıktı. Tek partil i 

bir idareden çok partili bir idareye ihtilalsiz geçen tek bir memleket oldu-

Başkanlığa 

Balıkesir Milletvekili 

Muharrem Tuncay 
Bursa Milletvekili 

Haluk Şaman 
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Şemsett in Hoca ağzını açtı da öyle hücum etti ki, ondan sonra biz uyan
dık. Bunlardan hayır gelmez.. Zaten gelir mi? Sandalyesine oturursun da 
ondan fayda mı beklersin? Buna imkân var mıdır? İşte şimdi biz bu ka
nunla tanzim edeceğimiz bir kanunla bunları müsadere ettik. Mallarını el
lerinden alırken hukuk prensiplerini harfiyen riayet etsek de etmesek de 
onlar diyeceklerini diyeceklerdir. Onun için biz bunları alalım, hatta biraz 
daha ileri gidelim de daha alınacaklar varsa onları da alalım. (Alkışlar) 

ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) - Çok kısa söyl iyeceğim. Hesaba ki taba 

akl ım ermez. Bizim hukukçu arkadaşlarımız bunu yaparlar. Yalnız be

n im soracağım şudur: Biz bunları aldıktan sonra halkçı ların el inde en 

aşağı 5-6 milyon liralık mal kalacağı söyleniyor. O halde bütün yaptıkla

rımız neye yarıyor. Bu memlekette herhangi bir parti bu adamlar la nasıl 

müsav i şartlarla mücadele yapabil ir? Nitekim bu seç imde onlar bir çok

larını cepler inden avlamasını bileceklerdir. Bence bu işte en büyük suç 

bu kanunun bir seneden fazla beklemesidir. Bu kadar gecikt ikten sonra, 

bu kadar eksik kaldıktan sonra hiç o lmasa daha iyi. Arkadaşlar hukuk

çudurlar, fakat lüzumundan fazla hukukçudurlar , af buyursunlar . 

B A Ş K A N - Efendim, başka söz isteyen yok, takrirler var onları okutu

yorum. 
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ğumuz için, biz im bu şekilde bir olgunluk göstermemiz bütün dünyada 
örnek bir misal olacaktır. Bu itibarla Ulus gazetesini, son telgraf gazete
sini tatmin edecek durumda değiliz. Fakat bunun dışında acizane bir va
tandaş olarak arzedeyim ki tek partili idareden çok partili bir idareye geç
menin ehemmiyet ini , örneğini tarihe bırakıyoruz. Bunu da biraz düşün
mek lazımdır. 

BAŞKAN - 4 üncü maddeye geçiyoruz. (Reye koymadınız sesleri) 

Affedersiniz. 

Maddey i bu şekilde nazarı itibara a lmak suretiyle kabul edenler lüt
fen işaret versinler... Etmiyenler.. . Madde ittifakla kabul edilmiştir. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

KAMİL GÜNDEŞ (Kayseri) - Üçüncü maddeyi kabul ettiğiniz şekilde 
tashih edeceğiz. 

4. maddey i okuyorum. 

(4. madde okundu) 

B A Ş K A N - Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi reyinize arzed iyorum. 
Kabul edenler.. . Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5 

BAŞKAN - Madde hakkında başka söz istiyen var mı? 

CELAL YARDIMCI (Ağrı) - Madem ki yargıçtan geçiyor, yargıç kararı
nı kesin addetmek caiz o lmasa gerektir. Onun da temyiz hakkı bulun
sun. (O zaman iş uzar sesleri) Bence temyiz hakkını tanımak lazımdır. Na
sıl olsa üç yeminl i ehlivukufla yargıca itiraz ettikten sonra yargıc ın kara
rını temyiz ett irmeden kesinleştirmek doğru olmaz. Yine arkadaşlar , hu
kukçu desinler. 

KAMİL G Ü N D E Ş (Kayseri ) - Sayın arkadaşımız ın teklifine heyet işti
rak ediyor efendim. 

BAŞKAN - Celal Yardımcı arkadaşımız ın teklifini nazarı it ibare a lmak 
suretiyle maddey i kabul edenler... Kabul etmiyenler.. . İttifakla kabul 
edilmiştir. 

(Madde 6 okundu) 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri ) - Aksi varit ise, Halk Partisi tarafın
dan satı lmış bina ise o da parasını ödeyip malını a lma hakkına sahip ola
cak mı? Yalnız burada ifade edeyim, biz bu kanunu tedvin ederken par
tileri nazarı itibara aldık. Halk Partisinin şu malını, bu malını düşünerek 
bu kanunu tedvin etmedik, mutlak olarak düşündük. Maddeyi bir daha 
okursam, arkadaşım Kirazoğlu sualinin cevabını maddenin iç inde bula
caktır. Maddeyi bir daha okuyorum. 
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(Madde tekrar okundu) 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri ) - Tam aksi bir vaziyet var. Bir binayı 

Halk Partisi belediyeye satmıştır, kıymeti bugün çoktur. Eğer Halk Parti

sine verecek olursak memnuniyet le kabul eder. Aksi bir mana taş ımasın. 

KAMİL GÜNDEŞ (Kayseri) - Kirazoğlu arkadaşımız ın endişesini doğu

racak bir hüküm, maddenin içinde yoktur. Buradaki ifade, daha z iyade 

bir part inin kanun hükümler ine aykırı olarak mal iktisabıdır, az bir be

del ile mal iktisabıdır, kanun hükümler ine aykırı olarak mal iktisabıdır, 

yani az bir bedelle mal iktisabıdır. Maksat bundan ibarettir. Ve bu da sa

rihtir. (Reye sesleri) 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) - "Zamanında m e n ' n i n ilave edi lmesi la

z ımdır. 

KAMİL G Ü N D E Ş (Devamla) - Madde şöyle oldu. " . . . zamanlar ında me

ri kanun hükümler ine aykırı olarak bedel takdiri suretiyle.. ." 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) - Temyiz hakkı kabul ediliyor. Müddet i 

uzamasın , fazla uzamasın.. 

KAMİL G Ü N D E Ş (Devamla) - O bu maddede değildir ve u m u m i hü

kümlere göre muamele görecektir. 

FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) - Üçüncü maddenin müzakeres inde 

söz a lmışt ım. Fakat konuşan arkadaşlar prensip üzerinde karara vara

l ım, teferruatı komisyona bırakalım dedikleri için söz hakkımı kul lana-

mamış t ım. Fakat bu maddede yargıçların verdiği karara itiraz hakkı koy-

mıyal ım dendiği zaman üçüncü maddede şu hususun derpiş edi lmesini 

rica edeceğ im. 

Halkevler inin durumlar ından bahseden birinci f ıkrada Halkevi olarak 

yapı lmış yerlerin durumlarının idare heyetleri tarafından tespit edi leceği 

yazıl ıdır. İdare Heyetleri Hazine aleyhine bir karar verecek olursa bunla

rın karar lar ına karşı Danıştay'a iptal davası açılıp açı lmıyacağı f ıkrada 

mevcut değildir. İdare heyetlerinin bu kararı kesin mi olacaktır. İşte bu

nun için o fıkraya veyahut bundan sonra gelecek fıkraya böyle bir kayıt 

konsun, idare heyetinin verdiği kararların kesin olmadığı yazı lsın. 

Sonra Halk odalarından bahseden ikinci f ıkrada da bunlar ın köy tü

zel kişilikleri adına tescil edileceği yazılıdır. Fakat bu halk odalarının 

halk odası olarak yapıl ıp yapı lmadığını hangi makamın tespit edeceği ya

zılı değildir. 

B A Ş K A N - Bu maddeler geçti. 
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FEHMİ AÇIKSÖZ (Devamla) - Buna mütenazır olarak 5 inci madde 

de bu kayıt konduğu için söz aldım. 

KAMİL GÜNDEŞ (Kayseri ) - Arkadaş ım 3 üncü maddeden bahis bu
yurdular . Bu maddede idare heyetinin kararı kesindir deni lmediğ ine gö
re yol, umumî hükümlere göre açık demektir , idare heyeti o lduğuna gö
re Şûrayı Devlete itiraz hakkı vardır. 

B A Ş K A N - Efendim, altıncı maddeyi reyinize arzed iyorum: Kabul 
edenler.. . Kabul etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

(Madde 7 okundu) 

BAŞKAN - Madde hakkında söz istiyen var mı?.. Yok. Maddey i reye 
arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... İttifakla kabul edi lmiş
tir. 

(Madde 8) 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz isteyen.. Yoktur, maddey i kabul 
edenler.. . Etmiyenler.. . Madde ittifakla kabul edilmiştir. 

(Madde 9) 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz isteyen... Yoktur. Maddey i kabul 
edenler.. . Etmiyenler.. . Madde ittifakla kabul edilmiştir. 

(10. Madde okundu) 

(Üç ay çok, bir ay sesleri) 

BAŞKAN - Söz istiyen yoktur. 

Maddeyi kabul edenler lütfen işaret versinler.. Etmiyenler. . Madde 
kabul edilmiştir. 

(11 . madde okundu) 

FAHRİ KÖŞKEROĞLU (Niğde) - Bir sual. 

Partiler gayrimenkuller ini kaçırırlarsa ne olacaktır? 

KAMİL GÜNDEŞ (Devamla) - Sayın arkadaşlar, Fahri Köşkeroğlu ar

kadaş ım, partilerin menkul malları kaçıracaklarını ileri sürüyorlar. Niha

yet kanunun bahsettiği teşekküller siyasî partilerdir. Bu menkul eşyalar 

da o teşekküllerin defterlerinde kayıtlıdırlar, demirbaş defterlerinde ka

yıtl ıdırlar. (Değiştirebilir sesleri) 

B A Ş K A N - Madde hakkında başka söz isteyen yoktur; Maddey i reyi

nize arz ediyorum, Kabul edenler... Etmiyenler.. . Madde kabul edilmiştir. 

(Madde 12 okundu) 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz istiyen var mı? Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler. . . Madde kabul edilmiştir. 
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(Madde 13 okundu) 

HAMİT ŞEVKET İNCE (Ankara) - Bakanlar Kurulu ta l imatnamesi de

mek lazımdır. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) - Tüzük yapılır demek, Şûrayı Dev

lete vermek demektir. Şurada bu tüzüğün yapı lması bir buçuk sene sü

rer. Onun için Bakanlar Kurulu tal imatnamesi demek lazımdır. 

KOMİSYON ADINA KAMİL GÜNDEŞ (Kayseri) - Arkadaş ımız ın teklifi

ne komisyon adına iştirak ediyorum. 

BAŞKAN - Maddenin bu suretle tashihini oyunuza arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

(Madde 14 okundu) 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 15 ) okundu 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Şiddetli alkışlar) 

M A H M U T GOLOĞLU (Trabzon) - Şu kanun bit inciye kadar bütün 

ikazlarımızı ve temennilerimizi bu tasarıyı yapan arkadaşlar ımıza karşı 

yaptık. Benim de bir ikaz ve temennim var. Arkadaşlar Halk Partisi her 

vesi le ile bütün memlekette asayişsizlik ve huzursuzluk yara tmak için 

uğraşmaktadır . Bu kanun çıkar çıkmaz da el inden gelen gayretkeşl iği 

yapmak istiyecektir. Sayın İçişleri Bakanından ve bütün Hükümet ten 

çok müteyakkız davranmasını ve kimseye baş kaldırmasına müsaade et

memes in i rica edeceğim. 

B A Ş K A N - Bazı ufak tefek redaksiyon hatalarını tashih etmek ve tek

lifleri nazarı dikkate almak üzere bu tasarıdaki prensipleri kabul eden 

arkadaşlar lütfen işaret versinler... Kabul etmiyenler. . İttifakla kabul 

edilmiştir. (Alkışlar) 

HAMİT ŞEVKET İNCE (Ankara) - Cümlenizi tebrik ve tebşir eder im 

zaferi az im. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) - Arkadaşlar, bu tarihi kararı, bü

tün hukuk prensiplerinin icaplarına riayet ederek ve dünyaya hüsnü mi

sal olacak şekilde bir kudret ve kabiliyetle hazırlayan ihtisas komisyonun 

azalarını hürmetle yad eder ve bütün kalbimizle kendiler ine teşekkür 

ederiz. (Alkışlar) 

Oturumu kapat ıyorum. 
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Resmî Daire ve Müesseselerin Siyasî Partilerin Bedelsiz Mal Edine-
meyecekler ine ve Bu Daire ve Müesseseler le Münfesih Derneklere 
Ait Olup Siyasî Partilere Terkedi lmiş Olan Gayr imenkul Mal lar la Bu 
Parti ler Tarafından Genel Menfaatler İçin Yaptır ı lmış Olan Binalar ın 

Sahiplerine ve Hazineye İadesine Dair Kanun Teklifi 

M A D D E 1. - Genel, Katma ve Özel Bütçeli daireler, Belediyelerle köy
ler ve iktisadî devlet teşekkülleri ve müesseseleriyle sermayesinin yarı
s ından fazlası Devlet veya amme hükmî şahısları tarafından temin edi len 
müesseseler le umumun menfaatine hadim dernekler hiç bir suretle siya
sî parti lere bedelsiz menkul veya gayr imenkul mal terk ve teberru ede
mez. Veya bu malların intifamı bedelsiz olarak tahsis eyl iyemezler. Ve 
umumî hükümler dışında bu partilere satışta bulunamazlar . 

M A D D E 2. - Genel, Katma ve Özel bütçeli daireler, belediyelerle, köy
ler ve iktisadî devlet teşekkülleri ve müesseseler i tarafından veya umu
mun menfaat ine hadim derneklerden siyasî parti lere bedelsiz terkedi lmiş 
olan gayr imenkul mallar evvelki kayıt sahiplerine iade ve tapu kayıtları 
bunlar adına resen tashih olunur. 

M A D D E 3. - İkinci maddenin dışında kalıp da Halkevi olarak inşa 
edi lmiş veya inşa edi lmekte bulunan veya 1 Mart 1950 tarihinde k ısmen 
veya tamamen Halkevi olarak kullanılmış veya herhangi bir sosyal ve 
a m m e hizmeti için kul lanma gayesiyle halktan toplanan teberru ve bede
nî yardımlar la inşa edildiği halde maksat lar ına uygun bir şeki lde kulla-
nı lmıyarak bir siyasî parti namına tescil edi lmiş bulunduğu İl veya İlçe 
İdare Kurulları tarafından tespit edi lmiş olan gayr imenkul ler in kayıtları 
Devlet adına tashih olunur. 

Halk odası olarak inşa edi lmiş veya edi lmekte bulunan veya bu adla 
k ısmen veya tamamen kul lanı lmakta olan gayrimenkuller, bulunduklar ı 
yerlerin tüzel kişilikleri adına resen tescil ve tapusu olanların kayıtları bu 
kişiler adına tashih olunur. 

M A D D E 4. - İkinci maddede yazılı daire ve müesseseler in siyasî par
tilere bedelsiz olarak terketmiş oldukları arsa, bahçe, tarla, ha rman yeri 
gibi musakka f olmıyan gayr imenkul mallar üzerinde siyasî parti ler tara
f ından üçüncü maddedeki maksat dışında kul lanı lmak üzere b ina yapı l
mış ise bu yerlerin arsa ve bina kıymetleri beşinci maddede gösteri len he
yet taraf ından tasdik edilerek bu kıymetlere göre şuyulandırı l ır . 

Arsa kıymeti ikinci maddeye göre iade edilen ve arsanın eski sahibi 
olan daire ve müessesenin hissesini ve bina kıymeti de siyasî partinin 
hissesini teşkil eder. Ve bu hisselere göre tapu dairelerince adlar ına tes
cilleri yapılır. 
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M A D D E 5. - Her il veya ilçe merkezindeki en yüksek derecel i hukuk 

yargıc ının seçeceği üç yeminl i bilirkişiden mürekkep bir heyet taraf ından 

dördüncü maddede belirtilen yerlerle binalara inşa tarihindeki rayiçleri 

nazarı dikkate al ınarak ayrı ayrı kıymetler tespit ve yargıç taraf ından ala

kal ı lara tebliğ olunur. Alakalı ların tebliğden it ibaren 15 gün zarf ında 

mezkûr yargıç nezdinde itiraza hakları yoktur. 

Tebl iğ masrafları ve bu heyetin gündelikleri ve zaruri masraf ları Har

cırah Kararname ve Kanunu hükümler ine göre adlar ına tashih yapı lan 

daireler tarafından ödenir. 

M A D D E 6. - Genel, Katma ve Özel bütçeli daire ve belediyeler in za

manlar ında meri kanun hükümler ine aykırı olarak bedel takdiri suretiy

le siyasî partilere temlik ettikleri gayrimenkul malları kayıtları evvelce 

takdir edilen bedel ödenmek suretiyle eski sahipleri adına tashih o lunur. 

Trampalar da bu hükme dahildir. 

M A D D E 7. - Herhangi bir tüzelkişiliğin malı iken bedelsiz olarak si

yasî parti lerin mülkiyet ine geçiri lmiş olan gayr imenkul mallar, bu tüzel 

kişilik mevcut ise adına değilse Devlet adına tescil edilir. Bu suretle Dev

lete intikal eden mallarla üçüncü madde gereğince Devlete intikal eden 

malları siyasî dernekler dışında benzeri derneklere veya evvelki tüzel ki

şiliğin gayesinin taalluk ettiği hukuku amme müessese ler ine kanunun 

meriyet inden itibaren bir sene içinde kısmen veya tamamen parasız ver

meğe Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ancak bu derneklerin infisahları hal in

de kendi ler ine verilen bu mallar tekrar devlete intikal eder. 

M A D D E 8. - Bu Kanunun hükümler ine göre eski sahipleri adlar ına 
tescil o lunacak gayrimenkul malların kanunen yürür lüğe girdiği tarihe 
kadar olan vergileri siyasî partilere aittir. 

Bu gayr imenkul mallar siyasî partiler tarafından kiraya ver i lmiş ve 

bu kanunun meriyet tarihinden sonraki zamanlara ait kiralar peş inen 

al ınmış ise bu kiraların kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki za

mana ait olan miktarlarını siyasî partiler eski sahiplerine bir ay içerisin

de iadeye mecburdurlar . Bu müddet zarfında ödemedikler i takdirde bu 

bedel ler üzerinden siyasî partilerin diğer gayr imenkul ler ine üç ay içeri

sinde kanunî ipotek tesis ett irmeye gayrimenkul kayıtları adlar ına tashih 

edi len daireler ve tüzel kişiler mecburdurlar. 

Bu Kanuna göre devlete veya eski sahiplerine iadesi laz ımgelen gay-

r imenkul lerden 1 Mart 1950 tarihinden sonra siyasî parti ler taraf ından 

sat ı lmış olanlarının satış bedelleri de bu hükümler dairesinde sahipleri

ne iadeye tabi tutulur. 
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M A D D E 9. - Tashihen tescilleri yapı lan gayr imenkul ler üzerinde 

üçüncü şahısların alacaklarından dolayı konulmuş olan haciz ve ipotek

ler hükmü mahfuzdur. 

Ancak gayr imenkul kayıtları adlarına tashih edilmiş olanlar siyasî 

part i lerden vadesi gelsin veya ge lmemiş bulunsun, bir ay içinde üçüncü 

şahıslara olan borçların ödenmesini veya başka bir teminat göstererek 

haciz ve ipotek kayıtlarının naklini yazı ile talep ederler. 

Siyasî partiler bir ay içerisinde bu talebi yer ine get irmedikler i takdir

de gayr imenkulu geri almış olan daire ve tüzel kişiler, üçüncü şahsın ha

ciz veya rehinli alacağını deruhte ederek onun yerine kaim olurlar. Ve 

borcun ödenmesini beklemeksiz in haciz veya ipotekli alacak miktar ında 

siyasî parti lerin diğer gayrimenkuller i üzerine kanunen ipotek tesis etti

rirler. 

M A D D E 10. - Bu kanunla iadeye tabi tutulan gayr imenkul ler i k ısmen 

veya tamamen işgal eden siyasî partiler bu kanunun yürür lüğe girdiği ta

rihten it ibaren üç ay zarfında bunları tahliye ve teslime mecburdur lar . 

M A D D E 1 1 . - Devlete intikal eden Halkevi ve Halkodalar ının menkul 

b i lumum eşyası bu kanunun tatbikine münhasır o lmak üzere mütem

mim cüzü hükmündedir . 

Bu Kanunun birinci maddes inde yazılı tüzel kişiler d ış ında kalanlar 

taraf ından Halkevlerine teberru veya vasiyet suretiyle intikal eden men

kul eşya alakalı siyasî partinin talebi üzerine bu partiye verilir. 

M A D D E 12. - Bu kanun hükümler ine göre yapı lacak tashih ve tescil

lerden hiç bir harç, damga ve diğer resimler al ınmaz. 

M A D D E 13. - Bu kanunun 7 nci 11 inci maddeler i gereğince Devlete 

intikal eden mallardan mezkûr maddeler dışında kalanlarının idare su

reti bir ta l imatname ile tayin edilir. 

M A D D E 14. - Bu kanun yayın tarihinde yürürlüğe girer. 

M A D D E 15. - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve 7 arkadaşının, Resmî daire 
ve müesseselerin siyasî partilere bedelsiz mal devir edemiyecekleri-
ne ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasî 
partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından 
genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazine
ye iadesine dair kanun teklifi ve Anayasa, İçişleri, Maliye, Adalet ve 
bütçe komisyonları raporları 

1774 



CHP MALLARININ TASFİYESİ, HALKEVLERİNİN KAPATILMASI 

(*) 261 sıra sayılı basma yazı 6.8.1951 tarihli 109 uncu tutanak dergisine eklidir. 
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GENEL GEREKÇE V E 

KOMİSYON RAPORU (*) 

Manisa Milletvekili Refîk Şevket İnci ve 7 arkadaşının, Resmî da
ire ve müesseseler in siyasî partilere bedelsiz mal devredemiyecekle -
r ine ve bu daire ve müesseseler le münfesih derneklere ait o lup siya
sî parti lere terkedilmiş olan gayrimenkul mallarla bu parti ler tara
f ından genel menfaatler için yaptırı lmış olan binaların sahipler ine 
ve Hazineye iadesine dair kanun teklifi ve Anayasa, İçişleri, Mal iye, 
Adalet ve Bütçe komisyonlar ı raporları 

Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

Memleket mukadderat ını el inde tutan bir part inin, ikt idarda bulun

maktan mütevell it nüfuz ve otoriteyi, kendi mevcudiyet ini takviye ve ma

lî kudret ini art ırma yo lunda kul lanmaya esasen hakkı yoktur. Bunu 

Devlet me fhumuna veya halkın mamelekine dahil kaynaklar ı tesahup 

suretiyle temin etmesi, vatandaşın alnının terinden hâsıl olan ve â m m e 

hizmetlerini karşı lamaya tahsis edilen vergilerden müh im bir kısmını ken

di bütçesine karışık yollardan maleylemesi hakkın ruhunu, maşer i vicda

nı ağır surette rencide eden bir vaziyet doğuracağından şüphe edi lemez. 

Büyük bir teessürle kaydetmeliyiz ki uzun müddet iktidarı e l inde tu

tan Cumhur iye t Halk Partisi milletin kalb ve v icdanında derin yaralar 

açan ve bugün acı tezahürleri görülen böyle bir yolu ihtiyar eylemiştir . 

Bu parti eskiden beri siyasî nüfuzuna mütenazır olarak malî kudret ini de 

ne pahas ına olursa olsun art ırmak için mahiyet ine bakmıyarak her ça

reye baş vurmakta beis görmemiştir . Büyük şehirlerden en fakir köylere 

kadar birçok yerlerde irat getirebilecek âmmeye ait bell ibaşlı gayr imen-

kulleri, ya nüfuz kul lanmak veya muvazaal ı yol lara sapmak gibi kanun 

harici tasarruflarla uhdesine geçirmiştir. 

Vilâyet, belediye ve köylerin ellerindeki gayr imenkul ler i bir taraftan 

kendi namına kaydettir irken diğer taraftan bunların bütçeler ine de ta

sarruf etmiş, ve mahall î hizmetlerden birçoğunun eldeki gayrikâfi vari

datla tatmin edi lememesine rağmen vergi lerden mütahassı l mütevaz ı 

bütçe gelirlerini, kendine bağlı Halkevlerine ve Halkodalar ına yard ım na

mı alt ında fakat kendi hesabına istismar etmekten çekinmemişt ir . Filha

kika kendis ine bağlı ve yalnız kendi mensuplar ına açık olan ve kültür 

müesseses i diye tavsif edilen Halkevleri menfaatine resmî hususî ve ha-
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kikî şahsiyet lerden çeşitli isimlerle toplanan paraların yüzde a l tmış ından 
fazlası, verenlerin gayesi hilâfına olarak Halk Partisinin kendi günlük ih
t iyaçlarına veyahut partiye akaarlar teminine tahsis edilmiştir. 

Eski iktidarın kendi partisine para temini uğrunda ne derece karışık 

yol lara müracaat ettiğini de göstermek için birçok neviler içer is inden bir 

iki şekli izah etmenin faydalı o lacağına kaniiz: 

Belediye veya özel idarelere ait olup resmî daire olarak kul lanı lan bi

nalar bu idareler tarafından, kanuni hükümler, hilâfına Halk Partisine 

bağış lanmış, intikali yaptır ı lmış fakat aynı zamanda yeni sahibi olan 

Halk Part is inden kiralanarak ona kira bedeli ver i lmek suretiyle y ine ay

nı resmî daire halinde kul lanı lmaya devam edilmiştir. Hattâ bir takım 

okul binaları bile böyle kombinezonlar la Halk Partisine mal edi lmiş ve 

okul kendi binasında kiracı vaziyetine girmiştir. Böyle yüzlerce misal ver

mek mümkündür . Hattâ bunların arasında belediyeden bedelsiz alınıp 

da mahal l î Halk Partisi başkanlarının hususî ikamet ine tahsis edilenler 

de vardır. 

Kendi namzetlerini zorla başına geçirmek için en ufak bir derneğin 

veya herhangi bir meslekî teşekkülün idare kurulları seçimler ine kadar 

müdaha le eden iktidarın bunların emvalini devra lmak veya statü ve ka

rarlarını istediği istikamete sevketmek için ne derece tazyik yapt ığ ını ta

savvur etmek güç değildir. Bu cümleden olarak bazı dernekler in statüle

rine göre infisahı takdirinde emvalinin Cumhur iye t Halk Partisine intikal 

edeceğine dair hükümler koydurmuş ondan sonra fesih kararı aldırı larak 

emval i devrettiri lmiştir. Bazı larına ise fesihle birlikte böyle bir karar ver

diri lmiştir. Türk Ocakları, Muall imler birlikleri bu usullerin en bariz mi

salleridir. Bunlardan bir kısmının ihtiyaca salih ve kanuna uygun karar

ları bile ortada olmadığ ından intikal muamele ler i devrin İçişleri Bakanı

nın hiçbir vesikaya istinat etmiyen mücerret beyanı ile yapı lmış ve kanun 

hükümler i hukuk prensipleri hiçe sayılmıştır. Böylece Cumhur iye t Halk 

Partisinin çeşitli karışık yol lardan eline geçirdiği gayr imenkul ler in adedi 

binleri aşmakta vergi kıymeti elli fakat hakikî kıymeti yüzlerce mi lyona 

bal iğ o lmaktadır . Devlet, vi lâyet belediye, köy, İktisadî Devlet Teşekkül le

ri gibi yalnız resmî daire ve müesseselerden aldığı paraların yekûnu da 

altmış mi lyonu geçmektedir. Bunlardan başka meslekî teşekküller, muh

telif birl iklere bir kısım malî müesseselere ve halka tazyik ve tehdit ile 

tahmil edilen teberrular, ianeler ve sair nakdî mükel lef iyet lerden müte-

hassıl paralar la aynî teberruların ve bedenî işlerin karşıl ıklarını da hesa-

betmek lazımdır. Yukarıki miktarların haricinde kalan bu gelirlerin mik

tar ve kıymetini ancak Al lah bilir. 
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Dünkü iktidar partisi varlığının % 93 buçuğu, işte bu gayr ikanuni , 

gayr imeşru ve gayritabiî membalardan gelmektedir. 

Bunlar ı yazmaktan maksadımız mücerret bu kanun teklifine bizi sev-

keden sebeplerin izahından ibarettir. Çünkü kanaat imizce ikt idardaki 

bir part inin millet hizmetinde bulunduğunu hiçbir zaman unutmamas ı , 

kendi menfaatlerini asla düşünmemes i lazımgeldiğini aksi takdirde ikti

darı bir y ağma ve istismar sahası haline get irmenin hangi feci neticelere 

kadar varabileceğini, fazilet ve ahlâk düsturlarının bu ruh içinde ne ha

le gelebileceğini, bu neticelerin milletin ruhunda, v icdanında, hukuk an

layışında ne tahripkâr ve derin inikaslar husule getirdiğini, memleke t 

bünyesini nasıl sarstığını canlı bir surette tasvir e tmeden teklif edeceği

miz kanunun türlü tefsirlere yol açması m ü m k ü n olabilirdi. 

Geçmiş iktidarın içine düştüğü bu acı ve e lem verici yo lu bütün açık

lığı ile vatandaşlara göstermenin gelecek iktidar parti lerini int ibaha sev-

kedeceğine inanmış bulunuyoruz. Fakat yalnız intibah kâfi değildir. İn

sanlar gibi insan topluluklarının da bazan ihtiraslarına zebun olduklar ı 

tarihen sabittir. Binaenaleyh memlekette ahlâk telakkilerine uygun bir 

siyasî anane tesisini üzerine alan Demokrat Parti için bu sahada da ta

rihî ve içtimai vazifesini yerine getirmek zamanı geldiğine kaniiz. 

İşte teklif ettiğimiz kanunun hedefi budur. Milletin malı o lan ve mil

letin hizmet ine tahsis edilen malların cebir ve ikrah ile manev i tazyikler 

ile muvazaalar ve çeşitli tertiplerle iktidardaki siyasî partiye temliki gibi 

bir gayritabiil iği, gayrimeşru tasarrufları bundan sonra imkânsız hale ge

tirmektir. Tekli f ettiğimiz kanun daha ilk maddes inde bu esası tespit et

mektedir . 

Bu â m m e intizamı hükmiyle siyasi ahlâk ve faziletin icapları ist ikba

le matuf olarak teessüs ederken kanuna muhalefet in yo lsuz luğun, hak

sızlığın, millet mal ında gayrimeşru tasarrufun bir âbidesi olarak mil let in 

gözüne batan halihazır vaziyeti, maşeri vicdanın ısrarlı taleplerine kula

ğımızı kapıyarak idame etmek mümkün olamazdı . Bu sebeple teklif etti

ğimiz kanunun müteakip maddeleri bu haksızl ığın izalesine taallûk eden 

hükümler i ihtiva etmektedir. Ancak Demokrat Parti bu memleket te de

mokrat ik hukuk rej iminden zerre kadar inhiraf kabul e tmiyen siyasî bir 

anane tesis etmek azmindedir. Biz de bundan i lham alarak teklifin ha

z ır lanmasında, bir haksızl ığın izalesini başka bir haksızl ıkla telâfiye ça

l ışmaktan dikkatle içtinap etmeyi kendimize düstur ittihaz etmiş bulun

maktayız . Aks i takdirde teklifimizin Yüksek Meclis taraf ından reddedi le

ceğine şüphemiz yoktur. 
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Bu itibarla teklifimizde arzettiğimiz hükümler heyeti umumiyes i itiba
riyle hukuk vicdanını zerre kadar rencide etmiyen ve hak me fhumuna ta-
mamiy le mutabık olan esaslara müstenittir. Murakabeden azade ve mak
sadını yapt ı rmaya kaadir olduğu gibi bütün memurlar ı kendi emr inde ve 
tabiî âzası telâkki eden Halk Partisinin resmî daireleri kanunsuz yo la 
sevkettiği biraz evvel misalleriyle izah edilmişti. Kanunî hükümler le neh-
yedi lmiş o lmasına rağmen siyasî bir partiye bedelsiz veya sembol ik cüzi 
bir bedel takdiriyle devir ve ferağı yaptırı lmış ve verdiğimiz bir iki misal 
ile hüsnüniyet ten uzaklık derecesi gösteri lmiş olan bu gayr imenkul ta
sarruflarının esasen batıl o lduğu ve bir hüküm ifade etmediği ve bunla
rın meşru sahiplerine iadesi hukukî olduğu kadar ahlâki ve millî bir va
zife teşkil ettiği aşikârdır. Binaenaleyh bu gibi emval in kanunî eşkâl ve 
meras ime tabi tutulmaksızın hak sahiplerine iadesi maksadı gözet i lmiş-
tir. 

Halkevleri binalarından yukarıki kategoriye girmiyenler, ya kanunen 
Devlete intikal etmesi lâzımgelen veyahut tamamen Devlet özel idare ve 
belediye bütçeler inden verilen paralarla, yahut cebren millete tahmil edi
len mükellef iyetler ve toplanan ianelerle inşa edi lmiş binalardır. Yukarda 
verdiğimiz rakamlar bu meblağların ehemmiyet ini bel irtmiş o lduğuna gö
re bunlar ın hangi partiye mensup olursa olsun bütün vatandaşlar ın is
ti fadesine arzedilecek bir şekilde kul lanı lmak üzere Devlete geri ver i lme
si hak me fhumunun icabatındandır. 

Halkodalar ı ise tamamen bulunduklar ı yer lerdeki vatandaş lar ın 
emek ve teberrulariyle meydana geldiklerinden oranın malı o larak yer ine 
göre köyün tüzel kişiliğine veya kasabanın belediyesine bırakılmıştır. 

İade edi len gayr imenkul ler in şuyu lanmasma, şuyuun izalesine, 
üçüncü şahısların bunlar üzerindeki haciz ve ipotek haklar ına dair mev
cut mevzuattaki hukukî esaslar teklifimizde nazara al ınmış ve bunlar da 
müktesep hakları ihlâl e tmemek üzere vaziyetin icabı olarak aynı usul le
re mütenaz ır hükümler dercedilmiştir. 

Genel , ka tma ve özel bütçeli dairelerin ş imdiye kadar Halkevler i na

mına verdikleri paralardan Halkevlerine sarfedilmiyen kısımlar üzer inde 

kuru lmak da belki mümkün olabilir. Lâkin kanaat imizce Cumhur iye t 

Halk Partisinin bütün varlığının menşeini ve bunların meşruiyet derece

sini tetkika müncer olacak bir nevi tasfiye yo lunun ihtiyarı b ir takım hu

kukî ihti lâtata ve partiler arasında ve binnetice siyasî hayat ımızda uzun 

müdde t ve huzursuz luğun devamına sebebiyet vermesi muhteme l oldu

ğundan teklif ettiğimiz kanunda bu cihetlere temas edi lmiyerek yalnız 

menşe ine nazaran birtakım gayrimenkuller in hakiki sahipler ine iadesi ve 
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bu iadeden mukaddem hukukî tasarruflardan doğan zaruri hükümler 

konulmakla iktifa edilmiştir. 

Takd im olunan işbu kanun teklifimizin alâkadar komisyonlara ve Bü

yük Millet Meclisi Umumi Heyetine sevk buyurularak kanuniyet kesbet-

mes ine tavassut buyurmalar ını rica ederiz. 

Manisa Milletvekili 

Refik Şevket İnce 

Balıkesir Milletvekili 

Sıtkı Yırcah 

Afyon K. Milletvekili 

Kemal Özçoban 

Burdur Milletvekili 

Fethi Çellkbaş 

Kayseri Milletvekili 

Kâmil Gündeş 

İzmir Milletvekili 

Zühtü Velibeşe 

Ankara Milletvekil i 

Osman Şevki Çiçekdağ 

Diyarbakır Milletvekil i 

Ferit Alpiskender 

Anayasa Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 

Anayasa Komisyonu 2 7. VII. 1951 

Esas No.: 2/284 

Karar No.: 13 

Yüksek Başkanl ığa 

Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve arkadaşları taraf ından tanz im 
o lunan, Resmî daire ve müesseseler in siyasî partilere bedelsiz mal devre-
demiyecekler ine ve bu daire ve müesseseler le münfes ih derneklere ait 
o lup siyasi parti lere terkedilmiş olan gayr imenkul mallarla bu parti ler ta
raf ından genel menfaatler için yaptırı lmış olan binaların sahipler ine ve 
Hazineye iadesine dair kanun teklifi komisyonumuza havale edi lmekle 
27.VII . 1951 tarihinde teklif sahipleri ve Hükümet adına Mal iye Bakanl ı 
ğı temsilcisi ve Tapu Kadastro U m u m Müdürü hazır bulunduklar ı halde 
bi lhassa Anayasa ve âmme hukuku prensipleri bak ımından tetkik ve 
müzakere edildi. 

Teklif in iki esas kısmı ihtiva ettiği görülmüştür. Birinci maddede ifa

de edilen birinci kısım (Genel, Katma ve Özel Bütçel i daireler, belediye

lerle köyler ve İktisadî Devlet Teşekkülleri ve müesseseler iy le sermayesi

nin yar ıs ından fazlası Devlet veya âmme hükmî şahısları taraf ından te

min edilen müesseseler le umumun menfaatına hadim dernekler in hiçbir 

suretle siyasi parti lere bedelsiz menkul ve gayr imenkul mal terkedemiye-

cekleri ) hükmünü tazammun etmektedir. 

Bu madde Medeni Kanunun cemiyetlere tanıdığı tasarruf salâhiyet le

rini tadile uğratmakta ise de gerek teklif sahiplerinin gerekçes inde, gerek 
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raporumuzun mütaakıp kısımlarında görüleceği üzere bu salâhiyet geç

miş iktidarın türlü tazyik ve tesirleriyle Millet ve Devlet mal ve gelirlerini 

bir siyasi parti olan C.H.P. nin menfaatine sarf ve israf e tmeye adı geçen 

müesseseler i sevketmiş o lduğundan ve istikbalde bu gibi sui ist imallere 

mahal b ı rakmamak emelini canlandırdığ ından bir âmme intizamını istih

daf eden bu teklif âmme menfaatlerine uygun bu lunmuş ve Anayasan ın 

79 uncu maddesinin muhtev i bulunduğu (Cemiyetlerin hürriyet hududu 

kanunla musarraht ır ) hükmüne mutabık görülmüştür. 

Teklif in ikinci kısmı: Siyasî Partilerin haksız olarak iktisap ettiği mal

ların Devlete veya sahiplerine iade veya tevdii hakkındadır . 

Tekli f sahiplerinin gerekçelerinde işaret ve tadat ettikleri veçhi le 

C.H.P. iktidarı 27 senelik iktidar devri içinde Resmî Dairelerin, Belediye

lerin, İktisadî Devlet Teşekküller inin, köylerin, birçok cemiyet ler in malla

rını ve halk tarafından halk hizmetleri için yapı lmış binaları , va tandaşh-

ların insan ve Anayasa haklarının en başında gelen seçim hürriyet ini ta-

nımıyan bir tek parti sistemi içinde iş başına getirdiği şahıslar ve heyet

ler kararlariyle bazan kanunî formaliteler içinde, bazan bu formalitelere 

dahi riayet e tmeden mülkiyet ine geçirmiş, y ine bu heyetlerin Anayasa 

hükümler ine muhal i f olarak verdiği kararlarla Devlet, Belediye, Özel İda

re ve Köy Bütçeler inden halkevlerine tahsisat gibi namlar la mi lyonlarca 

lirayı a lmaktan çekinmemişt ir . 

Bu mülk edinmeler ve milyonlarca liralık tahsisat a lmalar Anayasa 

h ü k ü m ve prensiplerinin sarahaten ihlali ile yapılmıştır. 

Şöyle ki: 1) Anayasanın 70 inci maddesi mucibince Cemiyet kurmak 

hak ve hürriyetleri Türkler in tabiî hak ve hürriyet ler indendir. Anayasa

nın Türklere tanıdığı bu hak ve hürriyete rağmen cemiyetler kanununa 

Hükümet in mahkeme kararı olmaksızın kendi takdirine göre cemiyetler i 

fesih edebi leceği hükmünü koyarak serbest cemiyet ve parti kurmak im

kânlarını fiilî olarak ortadan kaldırmış; Büyük Millet Mecl is ine, il ve be

lediye meclislerine, ihtiyar heyetlerine, muhtel i f cemiyet lere yalnız kendi

sinin tensip ve tâyin ettiği şahısları getirmiş, kendi menfaat ine uygun ka

rarlar aldırmıştır. 

2. Anayasanın 84 üncü maddes i mucibince vergilerin yalnız Devlet in 

u m u m i masrafları için sarfedilmesi lazımgel irken Anayasa hukukunun 

ve Devlet imiz in âmme rejiminin ihlaliyle iş başına getirdiği şahıslarla 

bütçe lerden y ine Anayasanın bu hükmüne muhal i f olarak her sene 4 

mi lyon lirayı tecavüz eden bir meblağı halkevleri namı alt ında Halk Par

tisine almıştır. 
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Â m m e hukukunun en başta gelen prensipler indendir ki, bir Anayasa 

müesseses ine , Büyük Millet Meclisine, vilâyet, belediye mecl is ler ine ge

len bir ekseriyetin Anayasa hükümler inin ve kanunlar ın bahşett iğ i salâ

hiyetler dışına çıkararak kanunlar çıkarması ve kararlar a lması gayri-

meşrudur . 

Millî Hâkimiyet İdaresi demek olan Demokrasiy i istipdat ve mutlaki-

yet rej imlerinden ayıran prensip, idare edenlerin salâhiyet me fhumunu 

tanıyıp tanımamalar ında mündemiçt ir . Kendinde Devlet müessese ler in

den evvel mevcut olan kudretler tanıyıp ta istediği şekilde kanun çıkar

mak ve fakat bu kanunlara riayet etmek şiarında olan rejim bir mutlaki-

yet rejimi, istediği gibi kanun çıkarıp ta bunlara da riayet etmiyen bir re

j im istipdat rejimi, Anayasalar ına vazett iğ i esas prensipler içindeki salâ

hiyetlerle kanun çıkarmak şiarını kabul eden rejim ise demokras i rejimi

dir. Anayas ımız demokrasi ve Cumhuriyet rejimini kabul etmiş bulun

maktadır . C.H.P. iktidarı yukarda izah ve tadat ettiğimiz gibi türlü nam

larla aldığı mal ve paraları Türklerin âmme haklarını ve Anayasa hürri

yetlerini çiğneyerek elde etmiştir. Bu mal ve paraları a lmak için çıkardı

ğı kanun ve kararları Anayasamıza mugayir olan bir â m m e rejimi ihdas 

ederek temin etmiştir. Bu âmme rejimi içinde elde edi len bu gayr imeşru 

iktisapları y ine meşru olan âmme rejimimizin temin ettiği imkân ve yol

lara baş vurarak elde etmek mümkündür . Bu imkân ve yol ise ancak ka

nun yoludur. Mahkemelere müracaat etmek suretiyle sadece kanunlara 

değil, fakat Anayasamıza ve âmme hukukumuza muhal i f olarak yapı lan 

tasarrufları tashih etmek mümkün değildir. 

Herhangi bir şekilde bir Devleti idare etmek mevki ine gelen bir iktida

rın Anayasa ve âmme hukukuna muhal i f olan tasarruflarını meşru vazi

yete irca e tmek milletin hem hakkı, hem vazifesidir. Bu gibi tasarruflara 

mukavemet etmek dahi milletin hakkıdır. 

Bugün bu gayrimeşru tasarrufları meşru ve Anayasa hükümler ine 

uygun bir hale irca etmek milletin yegâne ve hakikî mümess i l i olan Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin bir borcudur. Bu kanunu kabul e tmekle 

Büyük Millet Meclisi senelerce kendisinden gasbedi lmiş mal ve hakları

nın müh im bir kısmını mümessi l i bulunduğu asil Türk Mil letine iade et

miş o lmakla kalmıyacak, gelecek nesiller için bir âmme hukuku prensi

binin âdil ve mâkul tatbik halini göstermiş olacaktır. Bu kanunun ihtiva 

ettiği mâna, Anayasa müesseseler inde, bu müessese Büyük Millet Mec

lisi olsa dahi her hangi bir ekseriyetin Türklerin â m m e hukukuna ve 

Anayasa hükümler ine muhal i f tasarruflarda bulunamayacağ ı ifadesidir. 
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Teklif, Anayasa hükümler ine uygun bulunduğu gibi bu hukukun ihlali 

ile yapı lmış olan tasarrufları meşru haline iade etmek â m m e hukukunun 

ve Türkiye Cumhur iyet ve Demokras i rejiminin Büyük Millet Mecl is ine 

tahmil ettiği bir vecibedir. 

Tekli f oy lama sırasında komisyonumuzda bulunan azanın ittifakiyle 

kabul edi lmiş, 11 ve 13 üncü maddelerde gerekli görülen noktalar değiş

tirilmiştir. 

Teklif in yeğl ik ve ivedilikle görüşülmesine karar veren komisyonumuz 

havalesi gereğince İçişleri Komisyonuna tevdi edi lmek üzere hazır ladığı 

işbu raporu Yüksek Başkanl ığa sunar. 

Başkan 

İstanbul 

İmza aşağıdaki 

şerhim altındadır 

F. H. Demirelli 

Konya 

R. A labay 

İmzada bulunmadı 

Ankara 

R. Eren 

İsparta 

R. Turgut 

Diyarbakır 

F. Alpiskender 

Bu Rapor Sözcüsü 

Zonguldak 

M. Alakant 

Afyon K. 

K. Özçoban 

Erzurum 

M. Yazıcı 

Manisa 

İmza aşağıdaki 

şerhim alt ındadır 

M. Tümay 

Tokad 

H. Ökeren 

Sivas Tekirdağ 

E. Damalı İ. H. Akyüz 

Gerekçenin bazı fıkralariyle mutabık o lmadığ ımızdan fikrimizi şöyle 

hulâsa ediyoruz: 

Sabık iktidar tarafından Anayasamız ın esaslı hükümler i ihlal edi lmek 

suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi lehine temin olunan bütün bu muhte

lif ikt isapların iptaliyle millet ve Hazine hukukunun kendi ler ine iadesi en 

kest irme ve cezrî yoldan gidilerek milleti temsil eden Büyük Millet Mecli

since teklif edilen kanunun vazı ve kabul edi lmesini gerekt irmektedir . 

Manisa Milletvekili Anayasa Kom. Başkanı 

Muhlis Tümay İstanbul Milletvekil i 

Fuad Hulusi Demirelli 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

T.BM.M. 
İçişleri Komisyonu 27.VII. 1951 
Esas No.: 2/284 

Karar No.: 55 

Yüksek Başkanl ığa 

Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve 7 arkadaşının, resmî daire ve 

müessese ler in siyasî partilere bedelsiz mal devredemiyecekler ine ve bu 

daire ve müesseseler le münfesih derneklere ait o lup siyasî parti lere ter

kedi lmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler taraf ından Genel menfa

atler için yaptır ı lmış olan binaların sahiplerine ve hazineye iadesini mü

tedair kanun teklifi ve bu teklifin aynen kabulünü mübeyy in Anayasa 

Komisyonu raporu Yüksek Başkanl ıktan havale edi ldiğinden, İç tüzüğün 

31 inci maddes i gereğince toplanan komisyonumuzda teklif sahipler in

den Refik Şevket İnce de hazır olduğu halde müzakere o lundu: 

Kanun teklifinin gerekçesinde tamamen ilmî ve hukukî bir tarzda et

raflıca izah o lunduğu üzere, tasarı memlekette yıl lardır devam eden ve 

t amamen tasfiye o lunan bir sistemin geçen müddet zarf ında vücuda ge

tirdiği, Anayasaya ve mevzu âmme Hukuku kaidelerine tamamen aykırı 

o lduğunda vicdanı âmmenin ittifak ettiği bir durumu kanunî çerçeve içe

risine a lmakla kalmayıp tam ve kâmil bir hukuk nizamı temin ve teşek

kül ett irmektedir. 

Bundan böyle Hükümet nüfuz ve otoritesine istinat edilerek, bir züm
re veya partilerin millet aleyhine tek taraflı mülk ve menfaat temin e tme
lerine son veri lmek gibi milletçe içine girdiğimiz yeni s istemin ruhuna uy
gun bir ana prensip de kabul edilmektedir. 

Teklif in birinci maddes i ile, âm ve şâmil ve tamamen â m m e int izamı 

mülâhazas ın ı güden ve bunu tecelli ettiren bir esas kabul edi lmiş bu ana 

kaidenin ışığı alt ında kanunun diğer 13 maddesi tanzim edilmiştir; bu 

tasarının komisyonda İçtüzüğün 31 inci maddesinin sarahati dairesinde 

ivedilikle görülmesi, ötedenberi memleket içerisinde bir huzursuz luk 

memba ı olarak devam eden bu halin nihayet partiler arası da memlekete 

şâmil bir nifak ve huzursuzluk âmili ve membaı hal ine gelmiş bulun-

masındaki kanaat ve yakınlaşan Meclis tatili dolayısıyle arzo lunan duru

m a tati lden evvel nihayet veri lmiş bulunmasındaki fiilî durum sebep 

o lmuş ve yukarda arzolunduğu üzere teklifin ittifaka yakın bir ekseriyet le 

kabul edilerek havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi edi lmekle 

Yüksek Başkanl ığa sunulur. 
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İçişleri Komisyonu Baş. Başkanveki l i 

Kırklareli Bursa 

F. Üstün N. Yılmaz 

Sözcü Kâtip 

Zonguldak Amasya Balıkesir 

A. Yurdabayrak K. Eren S. Başkan 

Balıkesir Bursa Çoruh 

M. Tuncay A. Erozan Z. Ural 

Elazığ İsparta İsparta 

A. Demirtaş K. Demiralay T. Tola 

Kütahya Manisa Niğde 

Y. Aysal F. İlker F. Ecer 

Ordu Seyhan 

Bu yol Anayasa yolu, hukuk M. Kibaroğlu 

yolu değildir. Muhali f im. 

H. Şarlan 

Trabzon Urfa 

Bu yol Anayasa yolu, hukuk R. K. Timuroğh 

yolu değildir. Muhali f im. 

H. Orhon 

Maliye Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 28.VII.1951 

Maliye Komisyonu 

Esas No.: 2/284 

Karar No.: 89 

Yüksek Başkanl ığa 

Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve 7 arkadaşının, resmî daire ve 

müessese ler in siyasî partilere bedelsiz mal devredemiyecekler ine ve bu 

daire ve müesseseler le münfesih derneklere ait o lup siyasî parti lere ter

kedi lmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfa

atler için yaptır ı lmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine da

ir kanun teklifi, teklif sahiplerinden Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ile 

Ankara Milletvekili Osman Şevki Çiçekdağ ve Adalet, Mal iye Bakanlığı 

temsilci leriyle Tapu Kadastro Genel Müdürü hazır bulunduklar ı halde 

incelenip görüşüldü. 
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Gerekçe, Anayasa ve İçişleri Komisyonları raporları okunduktan son
ra, muc ip sebepler yerinde görülerek teklifin esası ittifakla kabul edi lmiş
tir. 

Maddeler in müzakeresinde: 

Tekl i f başlığı ile 1 ve 2 nci maddeler aynen kabul edi lmiş, 3 üncü 
maddeye (kul lanma gayesiyle) ibaresinden sonra vuzuh bak ımından (kıs
men veya tamamen) ibaresi ilave edilerek madde bu değişik şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Teklif in 4 üncü maddesi aynen kabul edildikten sonra 5 inci madde
nin müzakeres inde başlangıç hükümleri , yargıç tarafından seçilecek bi
lirkişilerin seçildikten sonra yemin ettirilmeleri umumî hükümler icabın
dan bulunduğu ve bucaklarda dahi mahkeme teşkilâtı mevcut o lduğu 
nazara al ınarak (Mahallin Hukuk davalarına bakan en yüksek derecel i 
Yargıc ının seçerek yemin ettireceği 3 bil irkişiden) tarzında değişt ir i lmiş 
ve itiraz müessesesinin işler bir hale konması hususunda gerekli tetki-
katın icrasiyle itirazı müteakip yapılacak muamelenin tâyini hususunda 
konulacak müteakip hükümler in ihtisas komisyonu olan Adalet Komis
yonunca tespit ve taknin o lunması temenniye şayan görülmüştür . 

Maddenin son fıkrası; Tebliğ masrafları, bilirkişi ücreti ve Yarg ıç ile 
kâtibin zarurî masrafları, vesaiti nakliye ücretleri hakkında Adl iye Harç 
Tarifesi Kanununda ve bu teklifin 12 nci maddes inde kâfi derecede hü
kümler bulunduğu cihetle maddeden çıkarılmıştır. 

Teklifin 6, 7 ve 8 inci maddeler i aynen kabul edi lmiş 9 uncu madde 
nin son fıkrasındaki (ipotekli) kelimesi âm ve şâmil bu lunmadığ ı cihetle 
(rehinli ) hükmiy le değiştirilmiştir. 

10 uncu madde aynen kabul edilmekle beraber; tahliye mekanizma
sının işler bir hale konması hususunda, ihtisas komisyonu olan Adalet 
Komisyonunun dikkat nazarının çekilmesi ve bi lhassa kısa bir müddet te 
tahliye işinin intacı için kesin hükümlerin vâz' ının muvafık olacağı mü
talâa edilmiştir. 

Anayasa Komisyonunun 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

12 nci maddede mahkeme harçlarından da muafiyet temini bak ımın
dan (tescil lerden) kel imesinin sonundaki (den) edatı kaldırı larak (le) eda
tı ile, (diğer b i lûmum muamele lerden) ibaresi ve (damga) ke l imesinden 
sonra da (resmî) kelimesi ilave edilmiştir. 

13 üncü maddeye 7 ve 11 inci maddeler dış ında kalan mallar ın ida
re suretinin tanzimini temin bakımından (idare sureti ) ibaresinden son
ra (Bakanlar Kurulunca düzenlenecek bir ta l imatname ile tâyin edilir) 
tarz ında bir cümle ilave edilmiştir. 
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Teklif in 14 ve 15 inci maddeler i de aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyuru lmak üzere Yük

sek Başkanl ığa sunulur. 

Mal iye Kom. Başkanı B. Rapor Sözcüsü 
Rize Siird 

İ. Akçalı M. Daim Süalp 

Kâtip 
Zonguldak Diyarbakır 
F. Açıfcsöz M. Remzi Bucak 

Muş Niğde 
F. Kılıçlar Söz hakkım mahfuzdur 

N. Bilge 

Samsun Seyhan 
Ş. Uluçay Z. Akçalı 

Yozgad Zonguldak 
F. Nizamoğlu R. Sivişoğlu 

Adalet Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 30.VII. 1951 
Esas No.: 2/284 

Karar No.: 60 

Yüksek Başkanl ığa 

Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve yedi arkadaşının, resmî daire 
ve müessese ler in siyasî parti lere bedelsiz mal devredemeyecekler ine ve 
bu daire ve müesseseler le münfesih derneklere ait olup siyasî parti lere 
terkedi lmiş olan gayr imenkul mallarla bu partiler tarafından genel men
faatler için yaptır ı lmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine 
dair kanun teklifi ve bu teklifi daha önce müzakere eden Anayasa, İçiş
leri ve Maliye komisyonları raporlarıyle birlikte komisyonumuza havale 
edi lmekle teklif sahipleri, Adalet ve Maliye bakanlıkları temsilci leri ve Ta
pu Genel Müdürü hazır olduğu halde incelendi: 

Anayasa; kayıtsız ve şartsız egemenliğin millette o lduğuna, Türk Mil

letinin Büyük Millet Meclisi tarafından temsil edi leceğine ve millet adına 

egemenl iğ in y ine Meclis tarafından kullanı lacağına dair olan prensiple

riyle, kamu haklarına müteal l ik hususat meyanında mal dokunulmaz l ı 

ğı ve zor al ım yasağı esaslarını da vaze tmiş , mülk ed inmenin sınırlarını 

kanunlar ın inzibatına tâbi tutmuştur. 
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Görülüyor ki; Anayasa, hakkın bir gûna ihlâl ed i lmemesi , tehl ikeye 

mâruz ka lmaması için sarih düsturlar tespit ve bunun z ımnında yurdun 

kanunsuz idare edi lemeyeceğine işaret ve bu mefhumlar ı sağ lamak ama-

ciyle değişmez hükümler vaz'etmiştir. 

Berveçhibâlâ hükümler iç siyasetin mümeyyiz vasfı bak ımından mâ-

nalandırı ldığı takdirde; yurttaşlara müsavat ve adalet mefhumlar ın ı tam 

olarak tatbiki, bu unsurların hakim kıl ınması için gerekli tedbir ve vası

talarının ihzar ve teminini ifade ettiği gibi aynı zamanda yurt taş varlığı

na tevcih o lunması muhtemel her hangi bir cebir ve tazyik mesavis ini ve 

sair suiistimalleri önlemek için idare edenlerle, idare edilenler aras ında 

sağ lam ve ahenkli bir münasebet husule getirmeyi ist ihdaf etmektedir , ki 

bu düsturlar ı hulâsa olarak (kanun itaati) diye vası f landırmak yer inde 

olur. 

Hâdiyesi vuzuhu ile bel irtmek için buraya kadar telhisen serdedi len 

müta lâa ve mülâhazaların muhal i f mefhumu üzer inde durulmas ı ve bu

nun izahı icabeder. 

Muhal i f mefhum ile kasdedilen husus; Hükümet nüfuzunun makûs 

tazyikleri ile yurttaşın mücehhez olması lâzımgelen meziyet lerden mah

rum bırakı lması, nihayet benliğinin dumura uğrat ı lması ve bu âmiller 

net icesinde idarî sultanın, millet irade ve murakebes inden m a h r u m kal

ması ve bunun tabiî seyriyle şeflik sisteminin bütün seyyiat ve tehlikele-

riyle faaliyete geçmesi keyfiyetidir. 

İzahtan müstağnidir ki; şef, benzeri idarelerde o lduğu gibi bütün ik

tidara sahip ve her türlü hakları keyfemayeşa tasarrufta serbesttir. Etra

fına sadakat ve ubudiyet tezahürleriyle toplanan muayyen ve mahdut 

zümrenin dahi, kendisine imtisalen yaptıkları kanunş ikenane hareket le

re karşı, mahza nüfuzunun idamesi kaygısı ile da ima zebun ve itaatkâr

dır; tasvir ve tavsif edilen bu vaziyet karşısında kanuna itaat me fhumu 

mücerredat tan ibaret kalır. 

Kanun müeyyideler inin bu suretle ihmal ve iptal inde topluluk haya

tının nizamı, şef ve tevabiini teşkil eden sınıfın baziçesi hal ine girer, ki bu 

karakterdeki idareyi monarşi ve oligarşinin mahlut bir tipi olarak vasıf

landırmak mümkündür . 

Şeflik sistemi garip bir tezahür ve taarruzla; yurttaşların memleket ve 

Hükümet işlerine iştirakini tazammun eden demokrasi rej imini sureta 

benimser , sembol ve sütre yapar, fakat bunlarla tev 'em olarak millî men

faatleri ve hakları istismar ve suistimal eder. 
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Kanun dışı böyle bir devrin zevali halinde, sülük edilen bâtıl hareket
lerin maşerî v icdanda kıstasa vurulması husule getirdiği heyecan ve te
essürün tabiî seviyesine ircaı da Milleti temsil edenlere düşen vazifelerin 
bir muktezasıdır . 

Bu itibarla; zinüfuz bir zümrenin, her türlü murakabeden azade ola
rak millî menfaatlere tasallut ile mânevi ve maddî cebir ve zora müsteni
den istimval fazihasını irtikâp etmesi, yani Anayasanın siyaneti alt ında 
bulunan mal dokunulmazl ığ ının ihlali ve mal ed inme sınırlarını tahdit 
eden kanunlara riayet o lunmaması mevzularının üzerinde durularak in
ce lenmesi ve bir neticeye varı lması yine deruhte edilen mesul iyet in katî 
bir icabıdır. 

Çünkü, herhangi bir siyasî partinin z imamı idareyi el inde tuttuğu bir 
devrede kanun mefhumunu tamamiyle ihmal ederek hattâ tehlikelere 
mâruz bırakarak hudutsuz ve gayrimesul bir iktidara sahip o lmanın ca
zibesine kapı lması ve nefsi için her şeyi yapmak imkân ve kudret ini bul
ması , idare edilen camianın esir menzi lsine düştüğü telâkkisini husule 
getirir ki, bu zihniyetin ve ihdas edilen emrivakilerin tasfiyesi lüzumu te
barüz eder. 

Binaenaleyh irtikâp olunan haksızlıkların ıslahı z ımnında gerekli ted
birlerin al ınması, mevzuun menşe ve hususiyetlerine, esasen Anayasa 
düsturlar ının ihlâline müntehi bulunan vakıalara vaziyed edecek başka
ca merci mevcut o lmadığına nazaran, gerekli tedbirlerin ittihazı Anaya
sanın ruhuna intibak edi lmek suretiyle Büyük Millet Mecl is ine teveccüh 
eden hak ve salâhiyetler cümlesinden bulunduğu aşikârdır. 

Bu sebeplerle kanun teklifinin esası kabul edildikten sonra madde le
rin müzakeres ine geçildi: 

Madde 1 : Bu maddede selâset ve selika bakımından kısmî redaksi
yon tashihleri yapılarak vukuu muhtemel tereddüt ve i lt ibasların izalesi 
temin edilmiştir. 

Kezalik; vazı ve taknin edilen hükmün ruh ve mânas ına dokunma
mak suretiyle, tatbikatta fikir teşettütüne ve içtihat ihtilâfına zemin teş
kil e tmemes i için (Umumi hükümler ) tâbiri maddeden çıkarı lmış yer ine 
madde muhtevas ına dâhil bu lunan ve tadadi olarak zikredilen teşekkül, 
müessese ve sairenin tâbi bulunduklar ı mevzuat ın tenevvüü dikkat na
zar ına al ınarak bu hükümlere şâmil ve matuf o lmak üzere (Bağlı olduk
ları) ibaresi ikame edilmiştir. 

Madde 2 : Bu maddede yapı lan değişiklik cümle tertibi şekil lerine 
mütaal l ikt ir ve (Daireler, belediyeler) şeklindeki kısmı (dairelerle beledi
yeler) tarzında ifade ve tashih o lunmuştur. 
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Madde 3 : Bu maddede mezkûr (1 Mart 1950 tarihindeki ) kayıttan bu 

hükmün sadece zikredilen tarihe izafesi gibi muayyen bir zamandak i va

ziyete münhas ı r ve maksur olarak anlaşılabileceği mülâhazasiy le ; tedvin

deki esas prensibe uyularak (1 Mart 1950 tarihine kadar) şekl inde tashi

hin vuzuh ve seyyaliyet temin edeceği düşünülmüş ve bu şekilde değiş

tirilmiştir. 

Maddedeki (maksat lar ına uygun bir şekilde kul lanı lmıyarak) fıkrası 
hakkında gerekli müzakere cereyan etmiş ve bu fıkranın işbu kanunla is
t ihdaf edilen ana prensiplere tebaan kaldırı lmasının uygun olacağı kana
ati hâk im olmuştur ki, bu takdirde kanunun sair hükümler iy le de bir in
ce leme ve ahenk husule geleceği teemmül edilmiştir. 

Esasen iktidar sultasına müsteniden ve suiist imale makrun olarak 

ç iğnenen hakkın ihkakı vaziyetin her türlü ihtilâfa meydan b ı rakmadan 

katî surette tasfiyesiyle salâha şevki ve maşeri v icdanda husule gelen te

essürün izalesi derpiş edildiğinden mevzuubahis fıkranın maddeden tay-

yı zaruri görülmüştür. 

Maddenin müzakeres i sırasında idare kurullarının ittihaz edecekler i 
kararlar ın aledderecat idarî kazaya tâbi bulunması lâz ımgeleceği hususu 
da tezekkür kılınmıştır. 

Maddenin son fıkrasındaki (tüzel kişilik) tâbirinin sevk suret ine göre 

(köy ve be led iye ler i ifade ve kasdetmesi hasebiyle bu dairede değiştiri l

mesi muvaf ık görülmüştür. 

Madde 4 : Teklifin dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5 : Beşinci maddenin birinci fıkrası Maliye Komisyonu tarafın
dan (mahal l in hukuk dâvalarına bakan en yüksek dereceli hukuk yargı
cının seçeceği ) şeklinde değiştiri lmiş ise de : vâki tadil mahkemeler in teş
kilâtı ve görevleri itibariyle bu baptaki mevzuat ımıza tevafuk e tmemes i 
hasebiyle maksada kâfi görülemediğinden ve f ıkradaki (en yüksek dere
celi yargıç ) tâbiri tehdidi mahiyet i ifade edeceği cihetle tatbikatta teşkilâ
tı müedd i o lmaması için çıkarı lmış ve bu fıkra (mahal l in hukuk dâvala
r ına bakan yargıcın seçeceği) şekliyle kabul edilmiştir. 

Bilirkişi tarafından bu madde gereğince yapı lacak tespit ve takdir 

muameles ine karşı; alâkalı lara tebliği tarihinden itibaren 15 gün zarfın

da tetkiki yapan yargıç nezdinde itiraz hakkı mahfuz tutu lmuş o lmakla 

beraber, itiraz üzerine cereyan etmesi lâzımgelen muame le sakit bırakıl

mıştır. Sebkeden itiraz üzerine yapılacak tetkikatın umumî hükümler 

dairesinde tetkika tâbi tutulacağı hakkında ibarei kanuniyenin mâna lan-

dırı lması kabil bulunmakla beraber ihtilâf husulünü önlemek için mad-
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deye (itiraz şifahi muhakeme usulüne tevfikan yargıç taraf ından umumî 
hükümler dairesinde tetkik edilerek hükme bağlanır ) fıkrası i lâve edil
miştir ve yukarda izah o lunan sebeplere göre de bu maddenin masrafla
ra mütaal l ik son fıkrası da mevzuda hukuk Usulü Muhakemeler i ve Harç 
Tarifesi Kanununun tatbiki gerektiğinden kaldırılmıştır. 

Madde 6 : Teklifin altıncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7 : Bu maddede sırasiyle geçen (kişil iğin-kişinin) ve (kişil ik-ki-
şi) , ( intikal eden-geçen) ve (kişil iğin-kişinin) olarak kanuni ıstılah bakı
mından değiştirilmiştir. 

Maddede (bu derneklerin infisahı hal inde) diye yazılı f ıkrasına infisa
h ından evvel (feshi) de ilâve edilmiştir. Zira: Dernekler in Kanunu Mede
ni ile Cemiyet ler Kanununa göre muayyen ahval ve şartların tahakku
kunda herhangi bir muameleye mahal ka lmadan ve salahiyetl i kurul ları 
taraf ından karar veri lmeksizin infisah edecekleri gibi bu kanunî mecbu
riyetten başkaca mensuplar ının irade ve ihtiyarlarına müsten iden de (fe
sih) edi lmeleri mümkündür . Mevzuat ımızdaki hükümler le tenazuru te
min bak ımından izah edildiği gibi (fesih) kel imesinin de madde hüküm
leri meyan ına konulması lüzumlu görülmüştür. 

Madde 8 : Maddenin ikinci fıkrasına (bu gayr imenkul ler siyasî parti
ler taraf ından kiraya veri lmiş) ibaresi (bu gayr imenkul ler 1 T emmuz 
1951 tar ihinden evvel kiraya veri lmiş) şeklinde değiştir i lmiş ve bu kanun 
mevzuunun âmme efkârına aksetmesinden evvel üçüncü şahıslarla yapı
lan akitlerin iyi niyet kaidelerine müstenit o lduğu esası mülâhaza ve ka
bul edilmiştir. 

Madde 9 : Bu maddenin üçüncü fıkrasının nihayet indeki (ipotekli 
a lacak) Kanunu Medeninin ipoteği de ihtiva eden gayr imenkul hükümle
rine intibak ettirilmek üzere (rehinli alacak) tarzında düzelt i lmiştir. 

Madde 10 : Bu maddedeki (teslime mecburdurlar ) h ü k m ü n ü n tatbik 

suret ine mütedair bir kayıt ve işaret bulunmadığ ı cihetle bunu sağla

mak, vuzuh vermek için maddeye (bu mecburiyet yer ine get ir i lmediği 

takdirde mahal l in en büyük idare âmiri tarafından gayr imenkul bir haf

ta zarf ında tahliye ettirilir) fıkrası eklenmiştir. 

Üç aylık müddet mevzuun ciddiyeti bak ımından fazla görülerek bir 
aya tenzil edilmiştir. 

Suiniyetle, muvazaa yoluyle ve sair suretlerle kanunun hükümler ine 
karşı menfi tedbirler al ınmasını önlemek için de maddeye : 

(1 T emmuz 1951 tarihinden sonra yapı lmış kira mukavele ler i ve sair 
anlaşmalar tapuya şerhedi lmiş olsun veya olmasın yeni mal ike karşı hü-
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kümsüz olup bu gayrimenkuller hakkında dahi yukar ık i fıkralar hükmü 

uygulanır ) fıkrası eklenmiştir . 

Ayr ıca bütün ihtimaller de derpiş olunarak alâkalı ları mutazarr ı r et

memek gayesiyle (kiracıların kira bedelleri sebebiyle siyasî parti ler aley

hine dâva açmak hakkı mahfuzdur) hükmünün şevki adalet esas lar ına 

uygun bulunmuştur . 

Maddenin sonundaki (üçüncü şahıslar hakkında umumi hükümler 

mahfuzdur ) ibaresi kaldırılarak mevzuda başkaca ihtilât husu lüne mey

dan ve rmemek için ve akdin tesis edildiği tarih de dikkat nazar ına alına

rak kiracıların yalnız kira bedellerini mutalebeye hakları bu lunduğunu 

ifade eden (ancak kiracıların kira bedelleri sebebiyle siyasî parti ler aley

hine dâva açmak hakkı mahfuzdur) ibaresi eklenmiştir. 

Madde 11 : Birinci fıkra, Anayasa Komisyonu tarafından yapı lan ta

dilât dairesinde kabul edilmiştir. 

İkinci fıkranın (Halkevlerine teberru) edilen şeklindeki ibaresi (Halkev

lerine ve Halkodalarına teberru) olarak tevsian değiştiri lmiş ve bu fıkrada

ki (menkul eşya) mefhumunun tereddüt husule getireceği düşüncesiy le 

bu tâbirden (menkul ) kaldırılarak yalnız (eşya) kelimesi bırakılmıştır. 

Madde 12 : Teklif aynen kabul edilmiş ve (damga) kel imesi (Damga 
Resmî ) şekl inde değiştirilmiştir. 

Madde 13 : Maddenin tatbikatta husulü muhtemel tereddütlere ma
hal ve rmemek için (herhangi bir tüzelkişiye veri lmiş olanlarının dış ında 
kalanların idare sureti) hükmü de ilâve o lunmuştur. 

Madde 15-16 : Tekli f veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edi lmek üzere Yüksek 
Başkanl ığa sunulur. 

Adalet Kom. Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara Balıkesir 
V. Asena 

Ankara 

O. T. İltekin 

Kâtip 

Balıkesir 

V. Asena 

Ankara 

H. Ş. İnce 

Edirne 

Çoruh 

M. Güney 

Elâzığ 

H. A. Yöney 

Amasya 

/. Olgaç O. Ş. Çiçekdağ 

Çorum 

H. Ortakçıoğlu 

Erzurum 

E. Karan Söz hakkım mahfuzdur 

M. Enginün 

1791 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

İstanbul 

A. Moshos 
Konya 

M. Obuz S 
Kütahya 

S. Nasuhoğla 

Samsun 
F. Tüzel 

Seyhan 
S. Serçe 

Bütçe Komisyonu Raporu 

Yozgad 
N. Ü. Alçılı 

TBMM. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No.: 2/284 
Karar No.: 144 

2.VIII. 1951 

Yüksek Başkanl ığa 

Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve 7 arkadaşının, resmî daire ve 
müessese ler in siyasî partilere bedelsiz mal devredemeyecekler ine ve bu 
daire ve müesseseler le münfesih derneklere ait olup siyasî parti lere ter
kedi lmiş olan gayr imenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfa
atler için yaptır ı lmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine da
ir kanun teklifi, Anayasa, İçişleri, Maliye ve Adalet Komisyonlar ı raporla
rı ile birlikte Komisyonumuza havale o lunmakla teklif sahipler inden Bur
dur Milletvekili Fethi Çel ikbaş ve Maliye Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro 
U m u m Müdür lüğü temsilcileri hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Gerek kanun teklifi gerekçesinde ve gerek teklifi incel iyen Komisyon 
rapor lar ında izah o lunduğu veçhile Cumhuriyet Halk Partisi ikt idarda 
bu lunduğu sırada siyasî nüfuzuna mütenazır olarak malî kudret ini de 
her ne pahas ına olursa olsun art ırmak için, mahiyet ine bakmıyarak her 
çareye baş vurmakta beis görmiyerek, büyük şehirlerden en fakir köyle
re kadar birçok yerlerde irat getirebilecek âmmeye ait gayr imenkul ler , ya 
nüfuz kul lanmak veya muvazaal ı yollara sapmak gibi kanun harici tasar
ruflarla uhdesine geçirmiş olup bunların da kaynakları aşağıda sıralan
mıştır. 

a) Bütçe tahsisleri: 

Bunlar Devlet bütçesiyle Vilâyet, Belediye, Köy ve iktisadî teşekkül le
rin bütçeler ine Halkevlerine yard ım diye konan ve yekûnu 60 mi lyon li
rayı tecavüz eden ödenekler olup tamamen Halk Partisine geçmiştir . 

b) Teberrular : 

Resmî dairelerden başka hususî şahıslar, hükmî veya hakikî müesse
seler külliyetli teberrulara muhtel i f bahanelerle mecbur edilmişlerdir. Ye
kûnu milyonlara baliğ olan bu teberruların % 60 ını Halk Partisi, teberru
da bulunanlar ın gayesi hilâfına kendisine akar temin edecek binalara ve
ya kendi günlük ihtiyaçlarına harcamıştır. 
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c) Gayrimenkul bağışları: 

Halk Partisi Belediye ve Özel İdarelere ait birçok binaları bağış şeklin
de kendi mülkiyeti altına geçirmiştir. Bu durumda okul binaları da var
dır. 

ç) Gaye harici kullanılan binalar: 

Köylerde veya kasabalarda âmme menfaatine yarıyacak yurt, dispan

ser ve saire gibi maksatlarla halkın kısmen nakdî teberru, k ısmen aynî 

yardımı ve emeğiyle yapılan binalarda Halk Partisinin mülkiyet ine geçiri

lerek inşa maksatları dışında tasarruf edilmiş ve kullanılmıştır. 

d) Dernek emvali : 

Feshettiri len derneklerin emvali (Türk Ocağı, Muall imler Birliği, Ma

son Derneği gibi)... bunlar ya statülerine önceden konulan bir hükümle , 

ya genel kurullarından karar alınarak Halk Partisine devredi lmiş, karar

lar tekemmül etmediği halde bile intikal muameleleri yapılmıştır. 

e) Halk odaları: 

Köy bütçesinden nakdî ve köylünün aynî yardımı ile ve emeğiyle yapı

lan bu odalar da Halk Partisi adına tescil o lunmuştur. 

J) Muvazaalı satışlar : 

Vilâyet, belediye, köy emvali, Art ırma ve Eksiltme Kanununa tâbi ol
maksız ın hakikî kıymetlerinin çok dununda muvazaal ı ve adetâ sembolik 
fiyatlarla Halk Partisine temlik edilmiş veya çok dun kıymette gayr imen
kul mallarla mübadeleleri yapılmıştır. 

Mecliste parti ekseriyetinin Anayasaya ve kanunlara aykırı olarak kul

lanı lmasından, vilâyet, Belediye ve Köy bütçelerinin yine aynı şekilde ka

nuna aykırı olarak tasarruf edilmesinden, İktisadî Devlet Teşekkülleriyle 

Dernekler in maddî ve mânevi tazyik altında tutulmalarından, memurlar ın 

kanuna uymıyan emirlerle uymak mecburiyetinde bırakı lmalar ından do

ğan bu gayri kanunî mal iktisabı durumunun mahkemelerde dâva açıl

mak suretiyle tasfiyesine imkân olmadığı ve dâva mevzuu olan malların 

binlerce ve binlerce olması, zaman aşımı durumları bağış veya teberruda 

bu lunmaya mecbur edilenlerin milyonluk yekûna baliğ olması bunun 

başl ıca engeli olduğu gibi Halkevlerinin ve Halk Odalarının hukukî hiçbir 

şahsiyeti o lmaması ve malları gasbedilen Derneklerin feshedilmiş bulun

ması da normal bir kazaî prosedüre mâni bulunmakta olduğu ve bu şart

lar dâhil inde Devlet ve Millet zararına işlenmiş olan müteval i gasıp hâdi

selerinin menfaatini gasıbın elinden alarak bunlardan kurtar ı labi lmesi 

m ü m k ü n olan malları hakiki sahiplerine veya milletin müşterek mülki-
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yetini temsil eden Devlete iade etmek maksadiy le hazır lanan kanun tek

lifi yer inde görülerek maddeler in müzakeres ine geçilmiştir. 

Anayasa Komisyonu raporunda izah edildiği veçhile : 

Bu mülk edinmeler ve milyonlarca liralık tahsisat a lmalar Anayasa 

hüküm ve prensiplerinin sarahaten ihlâli ile yapı lmış, ezcümle Anayasa

mızın 70 inci maddesine dayanan cemiyet kurmak hak ve hürriyetleri , 

mahkeme kararı olmaksızın Hükümet in , kendi takdirine göre cemiyet le

ri feshedebileceği hükmünün Cemiyetler Kanununa konulmas ı suretiyle 

ihlâl edildiği gibi bu hükmün suiistimaliyle, derneklere yaşamak ve ma

melekler ine serbestçe tasarruf etmek imkânı da bırakı lmamışt ır . 

Diğer taraftan Anayasanın 84 üncü maddesi mucib ince vergi ler in yal

nız Devlet in umumi masrafları için sarfedilebileceği prensibi de o zaman

ki iktidar partisi menfaatine açıkça ihlâl edi lmiş ve milletin serbest inti

habına dayanmaksız ın Büyük Millet Meclisine, vilâyet ve belediye mecl is

lerine ve köy ihtiyar heyetlerine gelen tâyin edi lmiş ekseriyetlerle Anaya

sa hükümler in in ve kanunlarının bahşettiği salâhiyetler d ış ında kanun 

ve kararlar la millet malları üzerinde gayrimeşru bir tasarruf rejimi ihdas 

edilmiştir. 

Bu gayr imeşru tasarrufları Anayasa hükümler ine ve vatandaşlar ın 

cemiyet kurmak ve onları serbestçe idame etmek haklar ına uygun bir ha

le irca e tmek ve ilerisi için aynı mahiyette suiistimalleri bertaraf e tmek 

gibi bir maksat la , bir âmme nizamı müessesesi olarak sevk ve encüme-

nimizce kabul edilen kanun teklifinde, Adalet Komisyonunun değiştirişi-

ni görüşmeye esas tutan komisyonumuz, mezkûr komisyonun tanzim et

tiği birinci maddeyi ibare değişikliğiyle kabul etmiştir. 

İkinci madde aynı ibare değişikliği yapı lmak ve madde sonuna tapu 

kayıt larının hakikî sahipleri adına re'sen tashih o lunacağına dair hük

mün, sonuna bu husus hakkında ilgililere de keyfiyet yaz ı ile tebliğ olu

nacağ ına mütedair kaydın ilâvesi suretiyle kabul o lunmuş ve mezkûr 

madden in müzakeresi s ırasında mefsuh Türk ocaklarının da bu madde 

hükmünden istifade ederek Halk Partisine intikal etmiş olan mal lar ı oto-

mat ikman tesahup edip edemiyecekleri hususunda varit olan suallere 

gerek teklif sahiplerinin verdiği cevapta ve gerekse konuşmaya iştirak 

eden milletvekil lerinin serdettikleri mütalâalarda Türk ocaklar ının bu 

madde hükmünden istifade edecek durumda olmadığı izah edi lmiş ve 

u m u m î kabule mazhar olmuştur. 

Üçüncü, dördüncü ve beşinci maddeler değişiklikle ve altıncı madde 

Adalet Komisyonunun değiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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Başkan Y. 

Bursa 

H. Şaman 

Afyon Karahisar 

10 uncu maddedeki müddete 

Çanakkale 

E. Kalafat 

Sözcü 

M. Bayramoğlu 

Antalya 

10 uncu maddedeki müddete 

Kâtip 

Ankara 

ait söz hakkım mahfuz ait söz hakkım mahfuz 

kalmak kaydiyle 

A. Veziroğlu 

Aydın 

E. Menderes F. Çelikbaş 

Bursa 

kalmak kaydiyle 

A. Sarıoğlu 

Çanakkale 

K. Akmanlar 
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Yedinci madde, bu tasarının 3 üncü maddesiy le Devlete intikal eden 

malların, siyasî dernekler dışında benzeri derneklere veya evvelki tüzel 

kişinin gayesine taallûk ettiği hukuku âmme müesseseler ine, temliki su

retiyle değil, intifa hakkının bedelsiz olarak tahsis edi lmesi ve bu tahsis 

işleri için konulan müddet in iki sene olarak tadili suretiyle kabul edil

miştir. 

Sekizinci madde aynen ve dokuzuncu madde de ibare değişikliği ya

pı lmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği 10 uncu madde ; bu kanunla iade

ye tâbi tutulan gayrimenkuller in tahliye ve teslimi için kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten itibaren bir ay olan müddet , gerek tapu tescil mu

ameleler inin ikmali ve gerek gayrimenkuller şagil lerinin kendileri için bir 

yer tedariki imkânlarını göz önünde bulundurularak komisyonumuzca 

gayrikâfi görü lmüş olmakla bir aylık müddet üç ay olarak uzat ı lmak su

retiyle 11 ve 12 nci maddeler Adalet Komisyonunun değiştirişi veçhi le ve 

13 üncü madde yedinci maddede yapılan değişikliğe mütenaz ır o larak 

yapı lan tadille kabul edilmiştir. 

Teklif in 6 ncı maddes i gereğince temlik edilen gayr imenkul ler in kayıt

ları evvelce takdir edilen bedel ödenmek suretiyle eski sahipleri ad ına 

tashih o lunacağına göre Hazine lehine tescili yapı lacak mal lar ın bedel le

rini karş ı lamak maksadiyle bir geçici maddenin teklife ilavesi komisyo

numuzca uygun görülmüş, 14 ve 15 inci maddeler teklif veçhi le aynen 

kabul edilmiştir. 

Siyasî faaliyetin herhangi bir parti için bir mal ı ist ismar mevzuu ol

masını önliyecek olan bu kanun teklifi yukarda arzo lunduğu üzere mad 

delerde yapı lan değişikliklerle komisyonumuzca kabul o lunmuş ve Ka

mutay ın onayına arzedi lmek üzere Yüksek Başkanl ığa sunulmuştur . 
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Diyarbakır 

M. Ekinci 

İstanbul 

10 uncu maddedeki müddete 

ait söz hakkım mahfuz 

kalmak kaydiyle 

C. Türkgeldi 

İzmir 

B. Bilgin 

Seyhan 

Dr. S. Barı 

Ordu 

R. Aksoy 

Eskişehir 

A. Potuoğlu 

İzmir 

B. Bilgin 

Kırklareli 

Ş. Bakay 

Sivas 

H. İmre 

Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

İstanbul 

A. H. Başar 

Kırklareli 

Ş. Bakay 

Konya 

10 uncu maddedeki müddete 

ait söz hakkım mahfuz 

kalmak kaydiyle 

M. Â. Ülgen 

Tokad 

10 uncu maddedeki müddete 

ait söz hakkım mahfuz 

kalmak kaydiyle 

S. Atanç 

GENEL KURULDAKİ G Ö R Ü Ş M E (*) 

B A Ş K A N - Efendim, gündemin iki defa görüşülecek işlerine ait, üçün

cü maddes inde Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve yedi arkadaşının 

teklifi kanuni ler i vardır. Anayasa Komisyonunun raporunda tasarının 

öncel ik ve ivedilikle görüşülmesi teklif edi lmektedir. Bu it ibarla bu tasa

rının öncel ikle görüşülmesini yüksek oyunuza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, onu da okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

(Resmî daire ve müesseseler in siyasî parti lere bedelsiz mal devrede-

miyecekler ine ve bu daire ve müesseseler le münfesih derneklere ait olup 

siyasî parti lere terkedilmiş olan gayr imenkul mallarla bu partiler tarafın

dan genel menfaatler için yaptır ı lmış olan binaların sahiplerine ve Hazi

neye iadesine) dair olan kanun teklifinin müzakeres inden önce teklif sa-

(*) Tutanak Dergisi C.9, s. 301, 517, 575:631, 635:689, 693:727, 732, 735, 
741:744 
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Diyarbakır 

M. Ekinci 

İstanbul 

10 uncu maddedeki müddete 

ait söz hakkım mahfuz 

kalmak kaydiyle 

C. Türkgeldi 

İzmir 

B. Bilgin 

Seyhan 

Dr. S. Barı 

Ordu 

R. Aksoy 

Eskişehir 

A. Potuoğlu 

İzmir 

B. Bilgin 

Kırklareli 

Ş. Bakay 

Sivas 

H. İmre 

İstanbul 

A. H. Başar 

Kırklareli 

Ş. Bakay 

Konya 

10 uncu maddedeki müddete 

ait söz hakkım mahfuz 

kalmak kaydiyle 

M. Â. Ülgen 

Tokad 

10 uncu maddedeki müddete 

ait söz hakkım mahfuz 

kalmak kaydiyle 

S. Atanç 

Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

GENEL KURULDAKİ GÖRÜŞME (*) 

BAŞKAN - Efendim, gündemin iki defa görüşülecek işlerine ait, üçün

cü maddes inde Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve yedi arkadaşının 

teklifi kanuniler i vardır. Anayasa Komisyonunun raporunda tasarının 

öncel ik ve ivedilikle görüşülmesi teklif edi lmektedir. Bu itibarla bu tasa

rının öncel ikle görüşülmesini yüksek oyunuza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, onu da okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

(Resmî daire ve müesseseler in siyasî partilere bedelsiz mal devrede-

miyecekler ine ve bu daire ve müesseseler le münfesih derneklere ait o lup 

siyasî parti lere terkedilmiş olan gayr imenkul mallarla bu partiler tarafın

dan genel menfaatler için yaptır ı lmış olan binaların sahiplerine ve Hazi

neye iadesine) dair olan kanun teklifinin müzakeres inden önce teklif sa-

(*) Tutanak Dergisi C.9, s. 301, 517, 575:631, 635:689, 693:727, 732, 735, 
741:744 
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hiplerine ait gerekçe raporunun okunmas ında fayda mülâhaza e tmekte

yiz. Oya arzını saygılarımızla rica ederiz. 

B A Ş K A N - Efendim esasen İçtüzük un 102 nci maddes inde , "Bir ka

nunun görüşülmesine başlanınca başkan gerekçe raporları ile maddeler 

tümünün okunması gerekli olup olmadığını Kamutaydan sorar" denmek

tedir. Arkadaşımız ın teklifi, tasarının esbabı mucibes inin okunmas ı ma

hiyetindedir, veri lmiş bir önerge olduğu için dikkatinize arzediyorum. Ka

bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN - Efendim; söz istiyen Demokrat Parti Grubu adına sözcü 

Fethi Çel ikbaş. C. H. P. Grubu adına Başkan İsmet İnönü, daha sonra 

Behzad Bilgin, Zühtü Velibeşe, Sıtkı Yırcalı, Hamdul lah Suphi Tanrıöver, 

Refik Şevket İnce, Kâmil Gündeş, Ferit Alpiskender, Osman Şevki Çiçek-

dağ, Muhl is Tümay, Muhitt in Erener, Mükerrem Sarol, M u a m m e r Ala-

kant, Fahri Ağaoğlu, Hüseyin Fırat, Ömer Faruk Sanaç, Bahadır Dülger, 

C ihad Baban, Mustafa Ekinci, Celâl Yardımcı, Sedad Barı, Halûk Şaman, 

Murad Âli Ülgen, Süreyya Endik, Arif Hikmet Pamukoğ lu , Âki f Sarıoğlu, 

Ahme t Gürkan, Fürüzan Tekil, Kâzım Arar, Muharrem Tuncay, Emrul-

lah Nutku, Namık Gedik, Tezer Taşkıran, Remzi Oğuz Arık, Fer idun Fik

ri Düşünse l . 

B A Ş K A N - Söz, D.P. Meclis Grubu Sözcüsü Fethi Çel ikbaş' ındır. 

M E H M E T KÂMİL BORAN (Mardin) - Söz rica ed iyorum. 

B A Ş K A N - Kaydediyorum efendim. 

Fethi Çel ikbaş. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Burdur) - Muhterem arkadaşlar, inkı lâbımızın ta

rihî celsesini teşkil eden bu toplantıda, millî hâkimiyet için mücade le 

eden milletimizin huzurunda tarihe mal olmak üzere bir tavzihte bulun

makla söze başl ıyacağım. 

Muhalefet matbuatı bu mevzuda grubumuzun çal ışmalarını , komis

yonlar ın ve Büyük Meclisin vazifesini; bir nevi tescil vazifesi hal ine getir

mek suretiyle i tham etmiştir. Komisyonlarda cereyan eden müzakere ler

de sabit o lmuştur ki, y ine Yüksek Meclisinizin kanun teklifinin madde le 

rini tetkik ederken yapacağınız çalışmalarla millet huzurunda sabit ola

caktır ki; bu, hakikatla taban tabana zıttır. D.P. millî hâkimiyet uğrunda 

çal ış ırken elbetteki müh im bir mevzuu Yüksek Meclisin Parti Grubunda 

Erzurum Milletvekili 

Mustafa Zeren 

Trabzon Milletvekil i 

Mahmut Goloğlu 
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tezekkür edebilir, fakat bunu bir nevi tescil hal inde bel ir tmek doğru de

ğildir. Komisyondaki mesailer tamamiyle bir kanun teklifinin ince lenme

si mahiyet inde cereyan etmiştir. Yüksek Meclisinizdeki mesai de aynen 

bu ruh ve anlayış içinde cereyan edecektir. 

Bu it ibarla muhalefetin bu vadide yapmış olduğu tenkidler kül l iyen 

hakikat in hilâfınadır. 

Ancak ikt idarda bulunmanın mesuliyetini üzerinde taşıyan bir parti 

o lmak itibariyle, ve bugün millî vicdanı müteessir ettiğine hiç k imsenin 

şüphesi o lmaması lâzımgelen bir mevzuda, elbette bir prensip karar ına 

varmak zaruri idi. Bu itibarla grubumuz bir prensip karar ına varmış ol

makla tamamen giriştiği mücadelenin hedefleri ist ikametinde çal ışmış ve 

hiçbir suretle B.M.M. nin mukaddes vazifesini gölgel iyecek bir ad ım at

mamışt ır ve atmıyacaktır. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Yüksek Meclisin bugün müzakere edeceği mevzuun siyasî tarihimiz

deki mevki ve mânasını tâyin edebi lmek öyle zannedi ldiği gibi mücerret 

Anayasa hukukunun bugünkü tatbikatını nazarı itibare a lmakla müm

kün değildir. Milletimizin geçmişteki tarihini nazarı itibare a lmadan bu

gün hiçbir hâdise cereyan etmemiş gibi sadece Anayasa hukuku hüküm

lerine bağlanarak hareket etmeyi istemek bizzat hâdiselerin kendileriyle 

kabil i telif bir keyfiyet değildir. Bu itibarladır ki gayet kısaca, fakat sırf 

bir hakikat in ortaya konması için müsaadeniz le tek parti devr inin fiilî 

halini, asla kanunî olmıyan fiilî durumunu kısaca bel irtmek ist iyorum. 

Birinci Dünya Harbinden sonra muhtel i f memleket lerde kurulan tek 

parti lerin sadece anayasalarını tetkik etmek suretiyle o memleket in siya

si hüviyet ini anlamak imkânı o lmadığında bütün siyaset ilmi üzer inde 

uğraşan müellifler ittifak halindedir. Bu itibarla Anayasa hükümler i ya

n ında o memlekette hâkim olan siyasî partinin n izamnamesin i de bera

ber tetkik etmek hakikî vakıaları meydana ç ıkarmak için lâz ım ve zaru

ridir. 

14 Mayıs 1950 seçimleriyle dünyaya bir mucize gösteren bu mil let in 

tek parti devrinden arta kalan müesseseleri ıslah ve tasfiye etmek bakı

mından bizlere vazifeler verdiğini de asla inkâr edemeyiz . Tek part inin 

mesul ler ini aramanın yo luna gitmiyeceğiz. Fakat asla unutmıyacağız ki 

bu devir içerisinde kanunlar, Büyük Millet Mecl isince kabul edi lmiş, mil

let kanun ve mevzuat ın tatbikatını beklerken, hükümet ler ve idare, ma

alesef bir hakikati ifade etmek lâzımgelirse, bi lhassa Meclisin murakabe

s inden uzak kalarak keyfî bir gidişe kendini kapt ı rmaktan nefsini alıko-

yamamışt ı r . Bu sebeple şu birkaç misal dahi, tek parti hüviyet ini tâyin 
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e tme bak ımından ve tek partiden çok partili rejime geçtikten sonra da, iş 

baş ında olanlara ancak millete lâyıkiyle hizmet etme ist ikametini göster

me bak ımından çok büyük bir ehemmiyet arzetmektedir . Bir kanunu

muz, 788 sayılı Memurin Kanunu, memurlar ın siyasî cemiyet lere, parti

lere intisap ve devamlar ına mâni bir hükmü ihtiva etmektedir . Bu kanun 

o ldukça eskidir. Fakat tatbikatta bütün memurlar iktidar part isinin ta

biî üyesi addedilmiştir. 

İSMAİL AŞKIN (Bilecik) - Valiler parti başkanı idi. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Devamla) - Diğer taraftan parti ve Hükümet in , 

parti ve Devletin âdeta bir kül halinde kaynaşmış olması, nihayet bir ar

kadaşın hatırlattığı veçhile, parti başkanlarının valilik yapmas ı veya va

lilere aynı zamanda parti başkanlığı vazifesi veri lmesi hatır lardadır. Bu

nun gibi birçok misaller daha verilebilir. Siyasî hayat ımızda bunun mü-

taaddit misallerini z ikretmek mümkündür . Fakat en şayanı dikkat olan 

misal ini huzurunuzda Meclisin zabıtlarından okumak suretiyle ve rmek 

ve tarih önünde bir kere daha tek parti devrinin vaziyet ve halini belirt

mek ist iyorum. 

1937 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi umdeler inin Anayasaya it

hali s ırasında Yüksek Mecliste geçen müzakereler hakikaten ibretle 

okunmaya değer ifadeleri ihtiva etmektedir. Derhal ilave edey im ki gru

bumuzun şahıslarla en ufak ölçüde de olsa meşguliyet i yoktur. Biz pren

sipler ve sistem üzerinde münakaşa ediyoruz. (Soldan bravo sesleri, sürekli 

alkışlar). 

KÂMİL BORAN (Mardin) - O tarihte Başbakan kimdi acaba? (Soldan 
müdahale etmiyelim sesleri) 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Devamla) - Mecliste mevzu müzakere edi l irken 
me rhum Halil Menteş bazı sualler irat ediyor, zabıttan aynen okuyorum: 

"Arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiyede birtakım tadilât bugün mevzuubah is 

oluyor. Bir milletin hayatında bu gibi esaslı tedbirler al ınırken halk için

de birtakım suitefehhümlere meydan kalmaması için mese lenin tama

men sarahatle millet kürsüsünden ifade edilmesi lâzımdır. Ben arz ede

y im ki, bâzı mülâhazalar la bu gibi suitefehhümleri kami len bertaraf ede-

bi l irsem kendimi bahtiyar addedeceğim. Teşkilâtı Esasiye Kanunu, hepi

niz bilirsiniz ki, Hükümet fonksiyonlarını tanzim eder ve Devlet otoritele

ri arasındaki münasebet ler i tespit eder ve âmme hukuku deni len ferdin 

hukukunu ve buna mütaall ik prensipleri tespit ettikten sonra, onları 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun teminat ve tekeffülü alt ında kor. Ş imdi ya

pacağımız tadilâtla Cumhuriyet in devletçi; milliyetçi, halkçı ve ilâh... ol-
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duğunu tesbit edeceğiz. Devletçilik, meselâ Devletin şekli meyan ına giri

yor. Ş imdi ekonomide liberal, ferdiyetçi bir vatandaş ortaya çıkar da pro

pagandaya başlarsa şekli Devleti tebdil iddiasiyle bu vatandaş mahkeme

ye veri lecek midir? Bu suale, o tarihte müstacel iyet karariyle bu teklifi 

Mecl ise sevkeden komisyonun muhterem reisi şu cevabı veriyor: (Başkan 

kimdi sesleri ) . Sayın Şemseddin Günaltay. 

Arkadaşlar ; Halil Menteş arkadaşımız çok ince ve esaslı bir noktaya 

temas ettiler. Bu nokta da; bugün tadili teklif edilen Türkiye 'nin esas teş

kilâtı hakkında umde olarak kalması takarrür eden ikinci maddeye ait

tir. 

Hepiniz bilirsiniz ki; bütün dünya Türkün ö lümünü determinizm dü

şüncesiyle iddia ettiği bir sırada, onun büyükler i onun ruhundan aldığı 

i lhamla bugün gördüğünüz bu şekli devleti kurmaya muvaffak o lmuştur . 

(Soldan alkışlar). Bugün huzurunuza arzedilen tadilâtın esası olan Cum

huriyetçi l ik, Türkün kendi ruhunun ifadesi demektir . 

Milliyetçilik; o da kendi varlığının idamesi için lâzımolan esastır. Şu 

halde Türkün bu esasları, Teşkilâtı Esasiye Kanununda yer bu lunca 

bunlara muhal i f olarak fikirler serdedilmiyecek midir? Diyorlar. Bir l ibe

ral çıkıp l iberal izm esaslarını, bir komünist çıkıp kominizmi müdafaa 

edemiyecek midir, diye sordular. Hayır, etmiyecektir, edemiyecekt ir . Teş

kilâtı Esasiye Kanununa muhal i f herhangi bir hareket nasıl bir cürüm 

ise bu esaslara muhalefet de aynı şekilde cürüm sayılacaktır. 

Y ine aynı tarihte merhum Recep Peker'in şu sözleri şayanı dikkattir. 

Ş E M S E T T E N GÜNALTAY (Erzincan) - Bugün de aynı sözleri tekrar 

ed iyorum, aynı kanaatte ısrar ediyorum. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Devamla) - Bu esasların Kamutay taraf ından ka

bul edil ip resmiyet kesbettiği dakikadan itibaren yurttaşların, laboratu-

var ında çal ışan profesörlerden günün politikası ile uğraşmıyanlara ve iş

lerinin baş ında bulunan büyük müdür arkadaşlardan, meselâ Devlet De

miryol lar ının bir makasçıs ına kadar bütün vatandaşlar bu esaslara ina

nacak, bunları sevecek ve bunlara itaate mecburiyet alt ına g irmiş ola

caktır. Ve bütün millî faaliyet ahengi bir manzume hal inde birbirini ta-

maml ıyan bu yüksek esasların havası içinde akıp gidecektir. Bu demek

tir ki, bizzat hayattan alınarak C.H.P.'nin programının içinde yaz ı lmış 

bu lunan bu hükümler, bu devletin bundan sonraki var l ığ ında bütün 

yurttaşları bütünlük ve beraberl ik ruhu ile besleyecek ve millî birlik için 

daha sıkı bir tedbir al ınmış olacaktır. Temyiz Mahkemes in in en büyük 

hâkiminden en küçük memurlar ımıza kadar hüküm veren, tedbir alan, 
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emir veren ve tanzim eden, herkes günlük işini yaparken ve kararını ve

r irken kendini bu esasların çerçevesi içinde hissetmek mecburiyet i altı

na girecektir. 

Arkadaşlar , bugün dahi müdafaa edilebileceği söylenen bu hükümler 

hiç bir zaman 1789 Fransız İhtilâlinden alınarak bu milletin Millî Müca

dele tarihindeki vaziyetini iç ve dış düşmanlar ına karşı ayak lanmasın ı 

ifade etmekte olan Anayasamız ın asla ruh ve mânasiy le kabili telif değil

dir. (Sürekli ve şiddetli alkışlar). 

Esasen bu Anayasa tadil edi lmeden dahi liberal partiler kurulmuştur . 

Şu halde tatbikat ile o sözler tekzip edilmiştir. Bu itibarla; sözü fazla 

uza tmamak için, sadece o devrin Büyük Millet Meclisi ça l ışma tarzını 

gösteren bu vesikayı okumakla iktifa edeceğim. Sonradan cereyan eden 

vakalar ın bu vesikayı nasıl tekzip ettiği hepimizin ma lûmudur . Bu itibar

la kısaca arzedeyim ki, o zamanlar kanun ve prensipler değil, fiilî vaziyet

ler bu memlekette devam edip gitmiştir. 

Şu halde bu kanun teklifi, bu fiilî vaziyeti hukuki leşt i rmekten ibaret

tir arkadaşlar . (Bravo sesleri, alkışlar). Bu durum çok partili devre kadar 

devam edegelmiştir. Fakat gönül isterdiki, çok partili rej ime girdiğimiz 

andan it ibaren olsun, memleket in muhteli f köşeler inden bin bir müşkü

lâtla vergi olarak toplanan paraların siyasi parti lere intikaline müncer 

olan bir tahsis tarzına, hattâ bir tek Milletvekili itiraz ederse, bu itiraz se

sine kulak verilsin. Fakat 1946'dan sonra maalesef bu da yapı lmamışt ı r . 

Ve o zaman bütçe kanunları içerisinde muazzam yekûnlara bal iğ olan ra

kamlar konmak suretiyle hakikaten, nihayet o devrin Maliye Bakanın ın 

ifadesiyle Cumhur iyet Halk Partisine Devlet bütçes inden büyük paralar 

geçiri lmiştir. Aynı tarihlerde belediye ve özel idareler de kendi mahal l î 

teşkilât hizmetleri içinde küçümsenemiyecek derecede, müh im paralar 

vermişlerdir . Nihayet çok partili rejime girdiğimiz devirden it ibaren o lsun 

hakikaten tek partili devrinde müsamaha ile karşı lanan bu geleneğin kö

künden silinip atı lması lâzımdı. Beş sene müddet le aynı yo lda yürüyen 

muhale fete mensup bu arkadaşların, Anayasa çiğneniyor diye, avaz avaz 

bağırmalar ı hakikaten Anayasanın mânası ve ruhu ile asla kabil i telif de

ğildir. 

HALİL SEZAİ ERKUT (Kırşehir) - O paralar niçin veri lmiştir?. 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Devamla) - Şu halde bugün huzurunuza gelen 
mevzu bu memleket in kendi tarihi içerisinde, siyasî i l imlerin ışığı altın
da, umumî âmme hukuku, idarî hukuku, siyasî nazariyeler, efkârı umu-
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miye ve partiler bütün bu çeşitli sosyal cereyanların akislerinin ışığı al
t ında tetkik edi lmek ve ona göre bir karara varı lmak lâzımgelirdi. Bunun 
için iktidar partisi tarafından ne yapıldı? 

Arkadaşlar ; hepinizce malûmdur ki, daha ilk zamanlarda veri len bâ
zı kanun teklifleri vesilesiyle grubumuz bu işte evvelâ uz laşma yolu ile bir 
hal çaresi aramak yolunu ihtiyar ederek bir uz laşmaya var ı lması için el 
uzatıldı. Ve 14 Mayıs da bu milletin hakikaten cihan tarihine malett iği 
mucizeye uyan ve tek partinin iktidar kanun yolu ile iktidar değişt i rme
mes inden sonra grubunuz muhalefet ve iktidarın yan yana gelmek, elele 
vermek ve işbirliği halinde tek parti devrinin sürvivasını, artıklarını tari
he gömmek azmiyle bir çal ışma zemini hazırladı. 

Fakat her uz laşma sahasında olduğu gibi burada da tek taraflı niyet
ler kâfi değildi. Bugün, uz laşma yo lunda cereyan eden safahatı da, tari
he mal o lmak düşüncesiyle, peyderpey huzurunuza sermek ist iyorum. 

Grubunuzun ilk temayülünden sonra hükümet muhalefet le , hakika
ten â m m e vicdanını müteessir etmekte devam eden bu mevzuun hal ça
resini a ramak yolunda teşebbüse geçti. Ve yapı lan görüşmeler sonunda 
yazıl ı bir teklif yapıldı. Muhalefet partisi, bu mevzuda bir tesis fikrini ile
ri sürüyor ve bi lhassa ondan sonra cereyan eden müzakere lerde üzerin
de en çok durulan bir bahis o lmak itibariyle arzedeyim ki, tesisine tah
sis o lunacak mallar k ısmında aynen şunları beyan ediyordu; halkevleri 
tesisine aşağıdaki mallar devredilmiştir. 

1. Halkevi olarak inşa edilmiş mallar, 

2. Türk ocaklarının feshi üzerine C.H. Partisine devredi len binalar
dan halkevi olarak kul lanı lmakta olan binalar. 

Bu teklife karşı mukabi l teklifimiz şu olmuştur: 

Devredi len mallar: 

Halkevleri tesisine aşağıdaki mallar devredilmiştir: 

1. Halkevleri ve halkodası olarak inşa edi lmiş olan b i lûmum binalar. 

2. Türk ocaklarının feshi üzerine C.H. Partisine devredi len sair gay-
r imenkul ler , 

3. Herhangi bir sebeple tasfiyeye uğramış bulunan her türlü tüzel ki
şi lerden C. H. Partisine intikal etmiş bulunan gayrimenkuller. 

4. Bedell i bedelsiz her ne suretle olursa olsun, köy, belediye, özel ida
re ve Haz ineden ve vakıf lardan C.H. Partisine intikal etmiş bu lunan bil
cümle gayrimenkuller. 

(Yukarıdaki gayrimenkuller tapu sicilindeki kayıt larında gösteri len 

mevki ve hudutları birer birer cetvel hal inde beyan olunacaktır . 
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Tapusu o lmayan gayrimenkullerde kezalik tapuya bağlanarak devre

dilecektir. ) 

5. Halkevler ine ait olarak kullanılagelmekte olan tekmil menkul ler de 

(İlişik bir l istede tarif edilerek) tesise devredilmiştir. 

6. 14 Mayıs 1950 tarihinden sonra satılan gayr imenkul ler in satış be

delleriyle kiralananların kira bedelleri ve bu yüzden tahakkuk eden her 

türlü alacaklar (Tahsil olunan bedeller bir yıl içinde, alacaklar mukave -

lelerindeki hükümlere göre) 

Bu teklife mukabi l teklif olarak şu alınmıştır. 

Halkevleri tesisine aşağıdaki mallar devredilmiştir: 

a) Halkevi ve halkodası olarak inşa edilmiş olan b i lûmum binalar, 

b) Cumhur iye t Halk Partisi ve halkevi o lmak üzere inşa edi lmiş o lup 

müşterek kullanılan binaların halkevi kısmı, 

c) Türk ocaklarının feshi üzerine C.H. Partiye devredi len ve halkevi 

veya halkodası olarak kullanılan gayrimenkuller. 

d) Herhangi bir sebeple tasfiyeye uğramış bu lunan her türlü tüzel ki

şi lerden C.H. Partisine intikal etmiş bulunan ve halkevi veya halkodası 

o larak kullanılan gayrimenkuller, 

e) Halkevler ine ait olarak kullanı lagelmekte olan tekmil menkul ler de 

ilişik bir l istede tarif edilerek tesise devredilmiştir. 

Bu teklifler göstermektedir ki, iki taraf arasında muazzam bir pren

sip ihtilâfı vardır. Muhalefet partisi tek parti devrinin halen bakiyesi o lan 

müesseseler in in kanun yoluna ircaı demek olan bir hususu, müstaki l ve 

münferi t bir Halkevi meselesi olarak telâkki etmektedir. Buna mukabi l 

iktidar, Halkevini de içerisine alan ve daha çok tek parti devrinin, artık 

daha fazla beklemeye tahammülü olmadığı bir artık müessesen in ıslahı

nı, kanun yo luna ircaını benimsemiş bulunmaktadır . İhtilâfın mal lara 

taallûk eden merkezi sikleti budur arkadaşlar. Bu mukabi l teklif ve tek

lifler sonunda nihayet iki taraf arasında müzakereler in inkıtaına müncer 

olan görüşmeler de şu suretle cereyan etmiştir: Muhalefet Partisinin ilk 

teklifi üzerine Demokrat Parti Genel İdare Kurulu tarafından, Demokra t 

Parti Grup Başkanı Sayın Fuat Hulusi Demirell i 'nin Başkanl ığ ında Sıtkı 

Yırcalı ve Maliye Bakanından mürekkep bir heyet teşkil edi lmiş ve bu he

yet müzakereler i net icelendirmekle tavzif edilmiştir. Demin okuduğum; 

mukabi l teklif al ındıktan sonra, bu heyet, bi lâhara Fevzi Lûtfi Karaosma-

noğ lu 'nun iştirakiyle Maliye Bakanının hazır bulunmadığ ı bir toplantıda 

tam salahiyetl i olmadıkları beyan ile söze başladıkları bize söylenen mu-
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halefet part is inden sayın Barutçu, Avni Doğan ve Zihni Betil ' le görüşme

ye başlamışlardır . 

Bu görüşmelerde Demokrat Partiyi temsil eden arkadaşlar ikinci tek

lifin, bir incisinden daha geri o lduğunu beyan etmeleri üzerine, nihayet 

muhalefet temsilcileri, binaların menşeler ine gidi lmek suretiyle gereken 

muamelen in tâyin edilmesi lüzumu üzerinde durmuşlar ve bunu talep 

etmişler ve orada bulunan Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu bu talebi kabul et

miştir. Bu konuşma böylece sona ermiştir. Müteakiben Genel Kurul adı

na konuşmalara memur edilen arkadaşımız, Genel Kurul âzası Kâmil 

Gündeş't ir . Gündeş' in vazifesi, heyetlerin ilk temasında mutabık kal ınan 

esaslar dâhi l inde, yani binaların menşeler ine gitmek suretiyle gereken 

muamelen in tâyini hususunda bir anlaşmaya varmak ve bunun için de 

evve lemirde gayrimenkuller i menşeler ine göre tespit ett irmektir. Bu ka

yıtlar, Mal iye Müfettişlerinin aylarca devam eden teftişi sonunda tapu 

kayıt lar ından alınan bilgilerle beraber cetvel hal inde çıkartı lmıştır. Ve 

Kâmil Gündeş arkadaşımız bu cetvellerle birlikte menşe ine göre muame 

le yapmak mutabakat i dâhil inde müzakereleri devam ett irmek için gay

ret sarfetmiştir. 

Temas temin etmek maksadiyle Kâmil Gündeş arkadaşımız evvelâ 

Cumhur iye t Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek' i telefonla bayram

dan evvel aramış, telefonla konuşmuşlar ve Kâmil Gündeş arkadaşımız 

nihayet işin kâti olarak üzerinde tetkik imkânını haz ır lamak suretiyle 

gün istemiştir. İlk müracaat iyi karşı lanmış, fakat 15 gün sonra y ine ce

vap veri lmemiştir . Ve bu müddet içerisinde vâki müracaat lar , Kâmil 

Gündeş ' in müracaatları karşıs ında C.H.P. Genel Sekreter Muavin i ve bu 

işle ilgili o lan arkadaşlar, parti içerisinde bu işle vazifeli olarak çalışabi

lecek arkadaşın ancak bayramdan sonraya bu işle meşgul o lunacağı dü

şüncesiy le işi bayramdan sonraya bırakmışlardır. Ve nihayet bir gün tes

pit edilmiştir. Demokrat Parti Genel İdare Kurulunca bu işe vazi felendi

rilen Kâmil Gündeş, Cumhur iyet Halk Partisinin de bu vazifeye bakmak

ta o lduğu söylenen Halil Sezai Erkut arkadaşımız la temasa geçmiş ve 

toplantı Halk Partisi b inasında yapı lmış ve Ferid Melen'de hazır bulun

muştur . Kâmil Gündeş arkadaşımızın ifadesine göre, meselenin bir an 

evvel intaç edilmesi lüzumu belirtilmiş, fakat karşılık olarak, yarı şaka 

yar ı ciddî, bu iş kanun yoluyle halledilmek yo luna gidildiği takdirde ileri 

de Demokrat Parti milletvekillerinin mallarının müsadere edilebileceği 

kendis ine ifade edilmiştir. (Bravo sesleri) Arkadaş ımız yapı lacak işin 

mevcut cetvellerle kayıtların karşı laşt ır ı lmasından ibaret o lduğunu söy

leyince, Halk Partisinde bulunan arkadaşlar; el lerinde muteber bir kayıt 
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o lmadığını , bu itibarla 4-5 gün içinde bunun hal ledi lemiyeceğini ve bu
nun aylara vabeste o lduğunu ifade etmişlerdir. Bunun üzer ine arkadaşı
mız sondaj mahiyet inde de olsa bazı vi lâyetlerdeki gayr imenkul lere , ait 
kayıt ların partide mevcut kayıtlarla mukayeseler ini yaparak orada bir 
mutabakat olup olmadığını görmenin, faydalı olacağını esasen bu çal ış
malar ın komisyonu tenvir edecek bir mahiyet taşıyacağını ifade etmiş. 
Fakat bu sondaja dahi müracaat o lunmıyarak nihayet Sezai Erkut ve Fe-
rid Melen arkadaşlarımız Gündeş 'de mevcut olan cetveli talep etmişler ve 
bu cetvel kendilerine veri lmiş ve iki taraf arasında toplantı bu suretle so
na ermiştir. Bu toplantıyı takiben Meclise gelen Gündeş arkadaş ımız 
Mecl iste birinci heyette bulunan Muhterem Avni D o ğ a n a rast lamış ve 
işin bir ç ıkmaza girdiğini ifade etmiş. Aldığı cevaba, i fadesine göre siz ta
tilden evvel bunu çıkartmak istiyorsunuz, her nedense bizim arkadaşlar
dan bâzıları da bunun aksi bir mütalâaya sahipler demiş ve bir ç ıkmaz
da o lunduğunu ifade eder bir tavırla kendi yanından ayrılmıştır. 

İşte arkadaşlar, 14 Mayıs 1950 tarihinde bu milletin hakikaten dün
yaya örnek olan ve Seçim Kanununun hazır lanmasında, seçimler in ya
p ı lmas ında o devirde iktidarda bulunanların o lduğu kadar dört sene 
müddet le muhalefet i sevkü idare edenlerin durendişane hareketleri sa
yes inde kazanı lan bu mucizevi hareketin neticei tabiiyesi uz laşma yoliy-
le istihsal o lunamıyacak o gün iki parti arasında maalesef bir rüptürle 
neticelenmiştir . Şunu ifade etmek lâzımdır ki, bu mevzuda bir mesul ara
mak lâzımgelirse, şimdi temas edeceğim bâzı noktalardan sonra, bunu 
bizlerin safında aramak büyük bir insafsızlık olur. Fi lhakika demin de 
arzett iğ im veçhile çok partili bir Millet Meclisi kurulduktan sonra muha
lefetin mütemadi itirazlarına uğrıyan bu mevzu üzerinde yeter şeki lde 
durarak bir hal çaresine varmak mümkündü . Bu mevzu, o günün şart
ları içerisinde de millî menfaate en uygun bir şekilde halledilebil irdi, hal
ledi lmek behemehal lâzımdı. Ve bu, o zamanın iktidarı taraf ından yapı l
ması lâz ımgelen bir hareketti . Fakat o tarihte Halkevler inin bir tesis ha
l ine getir i lmesi için üniversite profesörlerinden müta lâa al ınmış, bu mü-
taalalar Halkevlerinin bir tesis haline getir i lmeye imkân vermediğ i şeklin
de tecelli eden karar üzerine yine özel idareler, belediyeler ve Devlet büt
çes inden halkevlerine yard ım yapı lması yo lunda yürümeye devam edil ip 
gidilmiştir. Fakat bu işin 14 Mayıstan itibaren olsun, iyi bir anlayış ve 
hüsnüniyet içerisinde halledilmesi istendiği takdirde, bugün muhale fet
te bu lunan arkadaşlarımızın, 1950 senesi T emmuzunda toplanan parti 
kurultaylar ında buna mâni bir karar a lmamış olmaları iktiza etmez miy
di? Halbuki Halk Partisinin 1950 Temmuz kurultayında ittihaz o lunan ve 
ş imdi okuyacağım bir karar buna müsait görünmektedir . 
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1950 senesi seçimlerinden hemen sonra Cumhur iyet Halk Partisinin 

yaptığı ilk kurultayında Halkevlerine ait olarak şu karar ittihaz edi lmiş

tir. C.H.P. organı Ulus'un 3.VII. 1950 tarihli nüshasından okuyorum. 

"Halkevleri : Bu bö lümün ihtiva ettiği konuda bir başka komisyon ta

raf ından incelenmekte o lduğundan, üzerinde durulmamışt ır . Ancak ko

misyonumuz hizmet bakımından ne olursa olsun, halkevler inin malları 

ile ve teşkilâtlariyle muhafaza edilmesi hak ve lüzumuna kanidir. Bu ev

lerin hizmetler ini yardım imkânlariyle çerçevelemek ilk iştir." 

Ş imdi şu suali sormak hakkımızdır; Kurultayın böyle bir kararı var

ken, halkevleri mesaisinin azalan yard ımdan mütevel l i t şartlar iç inde, 

Cumhur iye t Halk Partisince devam ettiri lmesine karar al ınarak böyle bir 

kararı bir hak ve lüzum şeklinde ifade edi lmesinden sonra nasıl olur da 

bir hak organı, aksine bir karar almak için müzakere lere girişebil ir? Böy

le bir teşebbüsün dahi mevzuubahis partinin kendi tüzüğüne uymıyaca-

ğı tabiîdir. 

C.H.P. Kurultayının bu kararı karşısında; bu karar değ işmedikçe mü

zakere ile bir uz laşmaya varı labilmesi bilmeyiz ne dereceye kadar m ü m 

kün olur? Ve bizce kurultayın kararlarına ittiba etmek de demokrat ik de

ğildir. Bu itibarladır ki bu mevzuda uz laşma yoluyle bir hal çaresine va-

r ı lmamışsa bunun mesullerinin her halde iki parti arasındaki çal ışmala

rın ma lûm ve mevsuk bilgileri içinde aranması lâzım geleceğini kabul et

mek ve hükmü bundan sonra tarihe b ırakmak icap ediyor. 

Demin işaret ettiğim veçhile, ihtilâfın merkezi sikleti b i lhassa devre

di lecek mallar üzerinde tecelli ve temerküz etmiştir. Demokrat Parti mil

letin yegâne ve hakikî mümessi l i olan Yüksek Mecliste gayr imenkul ler 

mi' let namına değil; iktisap şekillerine göre fakat evvelâ mil let namına 

tashih ve islâhı yo lunda hareketi düstur ittihaz etmişken elbetteki mu

halefetin kendis ine yardım etmesini beklemesi hakkıdır. 

Ancak muhalefet in bu mevzuda kendine yard ım edi lebi lmesi için, de

min de arzett iğim veçhile. Halkevleri mevzuunu tek baş ına ele a lmamak 

lâzımdır. Tek parti devrinin bir esası olan bu mevzuu; bütün tarihi hâdi

seler içinde siyasî nazariyelerin ışığı altında. Anayasa, idare hukuku, ef

kârı umumiye , siyasî doktrinli lerin ve siyasî parti lerin, hâsılı siyaset ilmi

nin mevzuunu teşkil eden bahislerin ışığı alt ında müta lâa e tmek ve on

dan sonra iktidar partisinde bulunan arkadaşlarla, komisyonlarda yapı-

lamıyan iş birliğini behemehal burada teinin ederek müspet ve yapıc ı bir 

z ihniyet le hareket etmek elbette faydalı olacaktır. 
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Nasıl ki; muhalefette iken Demokrat Parti, prensipte anlaştığı için Se
ç im Kanununun çıkmasında, sonuna kadar Mecliste çal ışmış ve mil let 
tatminkâr bir Seçim Kanununa kavuşmuştur. Halk Partisi arkadaşlar ı 
mın da prensipte anlaşmaya vardıkları, yani menşei ler ine göre usulsüz 
iktisap ettikleri malları sahiplerince devretmeye kararlı o ldukları takdir
de çal ışmaları hakikaten bu memleket in menfaatleri icabıdır arkadaşlar . 
(Soldan, bravo sesleri) 

İşi, bir hukuk ihtilâfatı tam bu hukuk mevzuu değil, fakat bu mem
leket tarihinin icabı olarak ve muhtel i f içtimai cereyanların ışığı alt ında 
bir siyasî mevzu olarak telâkki edince, ister istemez, bunun hal yeri, uz
laşma yolu ile halli de mümkün olmadığına göre Büyük Meclis o lmak lâ-
zımgelir. Bu meselenin kaza mercilerine götürülmesi noktai nazarı bu 
bakımlardan iltifata şayan değildir. Mevzuun mahiyet i ve mânas ın ın ar-
zettiği bu aşikâr hususiyetler sebebiyledir ki, işbu kanun teklifi ka leme 
al ınmış ve muhalefet in iddiası hilâfına, müsadere kokusunun dahi tek
lifte yer a lmaması için hususi bir itina gösterilmiştir. Derhal ilâve edey im 
ki; işi müsadere haline inkılâp ettirmek güç değildir. Bu hale get i rmek 
için mallarını menşeler ine göre, teker, teker tesahup şekil lerine mütena
zır hükümler koymaktansa, iki maddelik bir teklifle işi hal letmek m ü m 
kündür . Fakat arkadaşlar, demokrasi için mücade le eden ve demokras i 
nin ancak çok partili bir rejim olduğunu bilen ve buna inanan ve bu Mec
lise ancak halkın serbest reyile gelen sizlerin böyle bir teklife imkân ver
meniz , kabul etmeniz, asla mümkün değildir. (Bravo sesleri) 

Bizzat kendi tarihimizden alacağımız bir ibret dersi ile istikbal için de 
bâzı emniyet müesseseler i ihdas etmek, maksadiy le kanun teklifinin bi
rinci maddes i tanzim olunmuştur. 

Bu birinci madde çok partili devirde dahi, son 4-5 sene içerisinde ik
t idardayken Halkevleri vesilesiyle muhteli f kaynaklardan yard ım a lmaya 
devam etmekten kendini alamıyan, nefsini bu derece kontrol al t ında bu-
lunduramıyan bir parti karşısında; nihayet kendisi iktidara geldikten 
sonra bizzat nefsini bağhyan D.P. Grubu arkadaşlarının tam bir isteğinin 
ifadesidir. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Biz de ikt idardayken pekâlâ eski usullerle, burada konacak bir takım 
tahsisatlarla, bütçe kanunlar ında yer alacak birtakım ödenekler le bu yo 
la gidebil irdik. Fakat biz bu yolları kendimiz için o lduğu kadar b izden 
sonra gelecek olanlar için de sonuna kadar t ıkamak az im ve karar ında
yız. Hakikaten bu milletin alınteri ile toplanmış olan paraların nihayet 
kendi mahal l ine, kendi müşterek ihtiyaçlarına masruf o lmasını temin 
maksadiy le ve tamamen bu intizamı âmme müesseses i olarak birinci 
maddey i sevketmiş bulunuyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar). 
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Bu birinci maddeye itibar ve iltifat ettikten sonra, birinci madden in 

hakikaten siyasî gel işmemiz bakımından zaruret ve lüzumuna kail ol

duktan sonra, elbette tek parti devrinin bu prensibe zıd düşen birtakım 

müesseseler ini bu prensibin hedefleri ist ikametinde ıslah e tmek gerekti 

ve vaktiyle kanunlar ihmal veya ihlâl edi lmek suretiyle, Hükümet ve ida

renin birtakım keyfî tasarruflara karşı ses ç ıkarmamak suretiyle tapuya 

tescil edi lmesi imkânı bulunan gayrimenkuller in aynı intizamı â m m e 

prensibinin hükmü ve mânası dâhil inde ıslah edi lmesi teklifin ruhunun 

bize emrett iği bir zarurettir. 

Y ine muhalefet in bir endişesine daha burada cevap vermek biz im için 

bir borçtur. Bu kanun teklifinin, Halkevlerinin yokedi lmesi maksad ın ı 

güttüğü ifade edi lmektedir. 

Kanun teklifinde -ne sarih ve ne de zımni olarak- böyle bir şeyin ka

tiyen yer almadığı görülmektedir. O kadar ki bununla alâkalı bâzı yerler

de Halkevler inin bütünlüğünü muhafaza etmek, fakat Bakanlar Kurulu

nun tâyin edeceği esaslar dairesinde mesailerine devam etmek maksada 

uygun görü lmüş ve bu hususta gerekli hükümler de konmuştur . Bu 

mevzuda karar Yüksek Meclisinizindir arkadaşlar. 

Nihayet, sözlerime son verirken, milletin tarihine ve demokrat ik geliş

memiz in istikbaline muzaf olan bu hükümler in bir yandan â m m e vicda

nını tatmin edeceğine, diğer taraftan da demokrat ik ge l işmemiz in temi

natı vazifesini göreceğine biz kani bulunmaktayız . Yüksek Mecl iste mad

deler müzakere olunurken kabul edilecek esaslar dairesinde kanun tek

lifine en iyi şeklin veri lmesi bizzat sizlerin elinizdedir. Bu sebeple biz, bu 

mevzuda komisyonlarda nasıl her milletvekil inin prensip mutabakat ı dı

ş ında her hangi bir meseleye istediği gibi temas ederek, istediği tadil tek

lifini yapmas ı mümkün olmuşsa, Yüksek Mecliste de aynı esaslar dâhi

l inde bütün arkadaşların diledikleri teklifleri yapmalar ı kabul ve m ü m 

kündür ve teklif ancak bu suretle en iyi ve en güzel bir şeki lde kanuni-

yet kazanabil ir . Biz teklifi yapanlar ve bir prensip mutabakat ı hal inde; 

Grup arkadaşlar ımız millete en ileri bir hizmet yapt ığ ımıza ve böylece 

halkın v icdanını müteessir eden bir mevzuun kökünden sökülüp atı lma

sına çal ışmakla millet huzurunda ve efkârı umumiye önünde ve tarih 

önünde huzur duymaktayız arkadaşlar. Takdir sizlerindir. (Bravo sesleri ve 

alkışlar). 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) - Sayın arkadaşlar, huzurunuzda bulunan 

ve iktidar partisinin bir komisyonunca hazır lanan tasarının ana hatları 

şunlardır : 
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A ) Eski Türkocaklar ından devral ınan binaları yeni Türkocaklar ına 

malediyor (Soldan, öyle bir şey yok sesleri) veya tadilât ile inti famı vermeyi 

düşünüyor . 

B) Halkevlerini fiilen ilga ediyor. 

C ) Hazineye intikal ettirdiği halkevlerinin dağ ı tma ve ku l lanma yetki

sini Bakanlar Kuruluna veriyor. 

D) Halk Partisine teberru ve satma şeklinde geçen bâzı emval in ta

sarrufunu tanımıyor. 

E) Hazineye intikal ettirdiği halkevlerinin, yapı lmış veya yap ı lmakta 

olsun, kendilerini aldıktan sonra borçlarını Halk Partisine yüklüyor ve 

menkul malları hukuk prensipleri dışında mütemmim cüzü addediyor . 

F) Mevcut mevzuat ın ve geçmiş Büyük Millet Meclislerinin muame le 

lerini tek parti devrinin cebir ve nüfuzu mahsulü sayarak bunlar ın mu

teber o lamayacaklar ını iddia ediyor. 

G) Bütün bu muamele ler in Anayasa hükümler ine ve yargı selâhiyeti-

ne uymamas ı sebebiyle vahim bir Anayasa ihlâli o lduğunu it ibara almı

yor. 

Ş imdi bu mevzuları birer birer tahlil edeceğiz. Bundan önce halkevle

ri meseles i üzerinde aylardan beri Hükümet ve part imizin salahiyetl isi 

aras ında geçen müzakereler in netice vermediğini Büyük Mecl isin b i lme

si lü zumuna kaniiz. 

Biz çok partili siyasî hayata girdikten sonra halkevlerinin bütün siya

si partileri memnun edecek surette kullanılması çaresini aradık. (Soldan 
gürültüler) 

B A Ş K A N - Rica ederim sükûneti muhafaza edel im. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) - Muhalefet partisini, taleplerini ve düşün

celerini bi ldirmeye açıktan açığa gayret ettik. O zamanki muhale fet par

tisi hem şikâyetlerine devam etti hem arzularını bi ldirmedi. Bu suretle, 

parti ler mutabakat ı ile bir hal şekli bulmak teşebbüsümüz akim kalmış

tır. 

Halk Partisinin 1947 kurultayında halkevlerinin bir tesis yapı larak 

idaresini prensip olarak ilan ettik. Bunu tahakkuk ett irmediğimiz in baş

l ıca sebebi y ine muhalefet partisi ile bir an laşmaya varmak imkânı bulu-

namamasıd ı r . (Gülüşmeler, gürültüler) 

Demokrat Parti iktidara geldikten sonra halkevleri meselesi üzer inde 

Hükümet l e müzakere açılmıştır. 
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Anayasa hükümler ine ve mevcut mevzuata uygun olarak hareket in 

esas tutulması ve halkevlerinin bir tesis hal inde ve siyasî parti ler üstün

de kalacak bir idareye tâbi olarak bütün vatandaşlar ın isti fadesine ko

nulması Başbakanla Grup Başkanveki l imiz arasında prensip itibariyle 

takarrür etmiş ve bu mutabakata uygun olarak taraf ımızdan bir tesis 

projesi veri lmiştir. (31.1.1951) 

Bu proje nihaî karara bağlandıktan sonra Halk Partisine karşı öne 
sürülen iddialar tasfiye edilmiş olacaktı. 

Uzun gec ikmeden sonra mukabi l proje aldık. (11.VI. 1951) ve buna 
süratle gene bir proje ile cevap verdik. (20.VI. 1951) Ondan sonraki safha 
el imizdeki kanun teklifinin ansızın meydana çıkmasıdır. 

Bu kanun teklifi Hükümet le aramızdaki müzakere ler in müspet bir 

neticeye varması ihtimali zaten olmadığını açık bir surette gösteriyor. Bi

z im projelerimizin esası Halkevlerinin vazifelerine devam etmesi idi. Bu 

kanun teklif inden anlıyoruz ki, esas maksat Halkevlerinin ilgası imiş. Biz 

projemizde tesis fikrini esas tedbir tuttuk. Bu teklifte görüyoruz ki, Halk 

Partisinin tasarrufunda olan halkevlerinin Hazineye intikali ve bunlar ın 

Bakanlar Kurulu emrine bırakı lması arzu edi l iyormuş. 

Tarafların hedefleri arasındaki bu uzaklığın, halkevleri meseles in in 
bir an laşma ile hal ledi lmesine imkân b ı rakmaması tabiî bir şeydir. Bir 
an laşma ile büyük bir meselenin hall indeki geniş faydalar yer ine fevka
lâde bir kanun ile müsadere yo luna gidi lmesinin mahzurlar ını memleke 
timiz uzun yıllar çekmek zorunda kalacaktır. (Soldan gürültüler, öyle şey yok 
sesleri). 

B A Ş K A N - Sükûnet i muhafaza edelim. 

İSMET İNÖNÜ (Devamla) - Kanun teklifinin ana hatlarına geç iyorum: 

Eski Türk Ocaklarının binalarının Halk Partisine intikali bu ocakla

rın salahiyetl i temsilcilerinin ve salahiyetli teşekküllerinin rızaları ve mu-

vakatalar ı dâhil inde, kanunlar hükümler i içinde vukubulmuştur . Bu in

tikal muameles in in Atatürk 'ün cebri ile, riza hilâfına vukubulduğu iddia

sı herhangi bir hukukî itabara mazhar o lamıyacak kadar haksızdır . Es

ki Türk ocakları Millî Mücadelenin zaferinden sonra Halk Partisi Hükü

metinin geniş yardımı, teşviki ve alâkası ile bütün memleket te yayı lmış

tır. Türk ocaklarının istediği her mülk emvali metrukeden, ya bedelsiz ve

ya az bir bedel le tercihan veri lmiş ve Türk ocaklarının masraf ları da Ha

zinenin geniş yardımlarını görmüştür. 

Bu yard ım, teşvik ve a lâkada Atatürk 'ün bizzat Hükümet in gayretle
rini geçecek derecede idi. 
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Bu devirde büyük inkılâplar oldu. Yedi senelik tecrübe inkı lâp esas
larını yayıp anlatacak ve memlekette inkılâplarla ahenkl i o larak geniş 
kültür birl iğine dayanan Millî cemiyeti temin edecek bir teşekkülün ek
sikliğini gösterdi. 

Bu esnada Atatürk Türk ocağı liderlerini topluyor; ocakların faaliyet
leri üzer inde saatlerce müzakere cereyan ediyor. Net icede Atatürk ile 
Türk ocağı liderleri ocakların faaliyetine son veri lmesine karar veriyorlar. 
Halbuki bu muamele komisyon müzakereler inde cebir ile mal iktisabı 
şekl inde tasvir edilmiştir. Elimizdeki kanun teklifinin gerekçes inde de 
Türk ocaklarının devri işi bir gasıp muameles ine örnek olarak z ikrolun-
muştur. 

Cebir ile mal gasbı suretiyle Atatürk'e tevcih o lunan iftirayı reddedi

yoruz. (Sağdan alkışlar, bravo sesleri). 

Bu iftirayı bir kanun teklifi ile Türk mevzuat ında tespit etmeyi protes
to ediyoruz. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). Fertleri, ve hükmi şahsiyetleri 
cebrederek onların emvalini a lmak bir suçtur. Böyle bir suç iş lenmiş ise 
bu suçun mesulü Atatürk olamaz. Mesuliyet, zamanın Başvekil i o larak 
bana teveccüh eder. (Sağdan alkışlar). Ben bu mesul iyet in hesabını ve rme
ye hazır ve muktedir im. (Sağdan alkışlar, bravo sesleri). 

Kanun teklifinin, halkevlerini fiilen ilga etmesi memleket i y i rmi sene
den beri ona hizmet eden büyük bir içtimai kültür müesseses inden mah
rum kılmaktadır. Halkevleri bu memleket in büyük bir iht iyacına cevap 
ver iyordu. Vatandaşları , ayırıcı değil, birleştirici bir kültür birliği iç inde 
yet işt ir iyordu. Top lanma yeri, mütevazi bir kütüphane ve türlü içt imai 
hizmetler içinde güzel sanatlar terbiyesi için merkez o luyordu. Yet işen 
sanatkâr lar ın halkevlerinde okuyup yazma öğrenenler in ve türlü kollar
da kültürlerini artıranların sayısı hesapsızdır. Toplu hayata yüz yı l lardır 
a l ı şmamış cemiyet imiz için kadın ve erkek konferans, konser ve aile top
lantı larına imkân verilmiştir. Hususiyle inkılâp esaslarını an la tmak ve 
korumak işini halkevleri başlıca vazife edinmişti . Halkevleri salonların
dan siyasî partilerin eşit haklarla geçici olarak istifade etmeleri da ima 
m ü m k ü n idi. (Soldan öyle olmadı sesleri). Çok partili devirde bütün parti le
re eşit muame le yapacak bir idare altında halkevlerinin hizmetler i daha 
geniş olacaktı. Halkevlerinin hizmetlerini vatandaşlar ihtiyaçlarını uygun 
bulmuşlar ve Büyük Millet Meclisleri bu hizmetleri takdir etmişlerdir. 

İnkilâp mevzular ında bugün vukubulan esef verici hâdiseler göz önü

ne al ınırsa hem 20 sene evvel halkevlerine olan ihtiyacın şiddeti hem âti 

için halkevlerinin daha büyük gayretle çalışmaları lüzumu kolayca kav

ranmış olur. 
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Halkevler inin lağvı yersiz, haksız bir yıkımdır. Halkevler inin parti le-
rüstünde bir tesis yerine Bakanlar Kurulunun intifa hakkına dağı tması
na ve kul lanmasına bırakılması haksız tasarruf o lduktan başka, bu bi
naları münhas ı ran iktidar partisinin siyasî arzusunu kul lanmak yo lunu 
açmaktadır . (Asla sesleri, gürültüler.) Halk Partisine teberru ve sa tma şek
l inde yapı lan muamele ler haksız ise mevcut mevzuat bunu temiz lemeye 
kâfi o lmak lâzımgelir. İsnat o lunan yolsuzlukların tabiî merci i olan ada
let yo lu ile hall ine gidi lmemesi ise, kanun teklifinin adaletle münasebet i 
o lmadığ ının delilidir. Zira yolsuzlukları mahkemede ispat e tmek için ik
tidarın en ufak ümidi olsa idi Anayasayı ve hukukun umumî prensiple
rini ç iğniyecek yerde, adalet yolunu ihtiyar etmesi tabiî o lurdu. 

Rakip siyasi partiyi adalet teminatından mahrum etmek teşebbüsü

nün kurmaya çalıştığımız demokrat ik rejimi iflah bulmaz bir hale düşür

mes inden ciddî olarak endişe etsek yeridir.. İktidar partisi rakibi olan 

muhalefet partisine, kanun teklifi gerekçesinde görüldüğü üzere, her bi

ri suç olan fiiller isnat ediyor. Ve bu isnatları hakikat farzederek müsa-

adereye gidiyor. Rakip siyasi parti bu isnat edilen fiillerin bir hayal mah

sulü o lduğunu, tasarruflarının Anayasaya ve kanunlara uygun bu lundu

ğunu müstaki l Türk yargıçları önünde ispat etmek hakkından -ki bu hak 

da Anayasa ile temin edilmiştir- fevkalade kanunla mahrum ediliyor. 

Böyle bir kanun teklifinin adaletle ilgisi vardır denemez. 

Müsadere ile Hazineye intikal ettirilen halkevlerinin, yapı lmış ve ya
p ı lmakta olsun, inşaat ve sair borçlarını Halk Partisine yük lemek hiç 
kültürü o lmayan bir insanın ilk anda anlıyabileceği kadar haksız ve ada
letsiz bir muameledir . (Soldan asla sesleri). Halkevler ine tahsis o lunan pa
ra lardan tahsisi mevzuu haricinde sarfiyat yapıldığı iddiası bir mahkeme 
karar ına dayanmadıkça maksat la uydurulmuş bir efsane mahiyet inden 
kurtulamaz. 

Mevcut mevzuat ın ve geçmiş Büyük Millet Meclislerinin muamele ler i 

ni tek parti devrinin cebir ve nüfuzu mahsulü sayarak bunlar ın muteber 

o lmıyacaklar ını iddia etmek ebedi Devlet me fhumunun icaplarını ve te

amüller ini reddeden bir telâkkidir. Bir Devlette mevcut kanunlar ın ve 

hususiy le Büyük Millet Meclisi icraatının iktidar değişmesi ile i t ibardan 

düşmesi , mahzurlar ı sayısız ve hukuk dışı bir yol açmaktır . Hattâ mut-

lâkiyet devrinin mevzuatı ile vatandaşlara temin o lunan haklar o devrin 

hitamı ile hükümden düşmezler. Hattâ Osmanl ı İmparator luğunda oldu

ğu gibi, bir Devlet dağılıp yeni devletler kurulursa, eski idarenin temin et

tiği kanunî haklar yeni devletlerde muteber olagelmiştir; İmparator luk

tan ayrı lan yeni devletler eski maaşlı ların haklarını, eski Devlet in diplo-
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malarını , içeriye ve dışarıya karşı yapı lmış olan mukavele ler in i ve eski 

devletin kanunları ile temin olunan tapularını ve tasarruf haklar ını tanı

mışlardır. Bugün bile aransa yeni devletlerde imparator luğun hâlâ cari 

olan kanunlar ına rasgelmek mümkündür . 9 uncu Büyük Millet Meclisi

ne kendi ler inden evvelki Büyük Millet Meclislerinin icraatını t an ımamak 

teklifini get irmek devlete devam ve istikrar mefhumlar ını kökünden tah

rip edecek bir teşebbüstür. 

Rakip siyasî partiye kendi zamanında, kendi menfaati için çal ışmış 

o lmak ithamı, bir adalet merci inin i lâmına istinat ett ir i lmedikçe yeni si

yasi iktidarın haksız bir isnadından ibaret kalır. Senelerdenber i ve bu

gün Halk Partisi, Halkevleri ve Halkodaları şekl inde kendi tasarrufunda 

bu lunan ve 200 milyon lira değerinde olduğu söylenen binaları , vazifele

r ine devam etmek şartiyle ve tesis yapmak suretiyle mil lete ma le tmek 

teklif inde bulunduğu meydanda iken o partiye servet ihtirası isnat o lun

masını hiçbir vatandaş ciddiye alamaz. Tarihçe sabittir ki, müsadereye 

g iden siyasi kudretlerin hepsi mahkemelerden kaçınmışlar ve böyle ge

rekçeler öne sürmüşlerdir. 

Bütün bu muamele ler Anayasanın ihlali mahiyet indedir . Bu m u a m e 

leler iktidar partisinin rakip siyasi partiyi Anayasa teminat ından mah

rum etmesi teşebbüsüdür. Kanun teklifi Anayasa komisyonunda serbest 

tetkik o lunmamışt ır ; çokluğu teşkil eden iktidar partisi üyeleri grup ka

rarı ile arzu edilen reye daha evvel bağlanmışlardır. Bu şartlar alt ında ko

misyonlar ın B.M. Meclisine sundukları raporlar manen mualle ldir . (Vah 
vah sesleri). 

Anayasa, yargı vazifesini müstakil mahkemelere vermiştir . Kanun 
teklifi müstaki l mahkemelere ait olan vazifeyi kendisi ifa etmek iddiasın
dadır. Hareket baştan aşağı, usul olarak ve esas olarak, Anayasan ın va
him bir surette ihlalidir. 

Biz, Büyük milletimizin sağ duyusuna, adalet duygusuna ve memle 

kette emniyet in ve kanun idaresinin hâkim olmasını gaye ittihaz ett iğine 

yürekten inanmış bulunuyoruz. Hepimizin vazifemiz büyük mil let imizin 

asil vasıf larına lâyik olacak şekilde hareket ve hizmet edebi lmektir . (Sağ
dan alkışlar) 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Anayasa Komisyonu na

mına söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Bu tasarının sözcüsü Behzat Bilgin'dir. 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Komisyon sözcüsü söz 
a lamaz mı? 
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BAŞKAN - Alır, size de söz vereceğim, kaydett im. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT BİLGİN (İzmir) - Muhte rem ar

kadaşlar, Sayın İnönü biraz evvel bu tasarı ile adalet c ihazının salâhiyet

lerine tecavüz edildiğini iddia etti. Biz, göstereceğimiz bâzı rakamlar la es

ki iktidarın Halkevleri mevzuunda kendi çıkardığı kanunlara dahi nasıl 

riayet etmediğini kısaca bel irtmiş olacağız. 

1935 senesinden itibaren 1950 senesine kadar bütçeye Halkevleri 

mevzuu için her sene tahsisat konmuştur. Bu tahsisat miktarları : 

1935 senesinde 96 000 lira, sonra tedricen artarak, 

1936 da 479 880 lira, 

1937 de 479 880 lira, 

1938 de 479 880 lira, 

1939 da 741 000 lira, 

1940 da 1 250 000 lira, 

1941 de 1 250 000 lira, 

1942 de 1 400 000 lira, 

1943 de 1 600 000 lira, 

1944 de 2 800 000 lira, 

1945 de 2 047 000 lira, 

1946 da 3 900 000 lira, 

1947 de 1 950 000 lira, 

1948 de 1 950 000 lira, 

1949 da 1 950 000 lira 

1950 de 1 250 000 lira o lmak üzere 23 624 000 liradır. Bu tahsisa

tın yarısının harb öncesi yı l larına ait olması itibariyle para değeri bugün 

beş misli artmış olduğunu nazarı itibara alacak olursak bu tahsisatın 

kıymeti hazırası 48 330 000 lira etmektedir. 

Ş imdi arkadaşlar; bu tahsisatı Halk Partisi nasıl almışt ır? Hukuki 

olarak alabi lmiş midir? Bu mevzu üzerinde çok kısa olarak durmak isti

yo rum. Bu tahsisat bütçede Maliye Bakanlığının yardımlara ait 5 inci bö

lümüne girmektedir. Ve bu bö lümün hayır derneklerine ve kurumlara 

yard ım faslını takip eden "diğer dernek ve kurumlara" faslındadır, bu fa

sılda Halkevleri diye gösterilmiştir. Şimdi hukukî vaziyet şöyle: Bütçe Ka

nununa göre Halkevleri dernek veya kurum olarak mülahaza edilmiştir. 

Halkevleri bir dernek midir? Değildir. Bir kurum mudur . Bir an için Hal

kevlerinin bir kurum olduğunu kabul edel im. Şu halde bu tahsisatın al-
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maya yetkil i makama verilmesi, Halkevlerini temsil eden bir heyete veril
mesi lazımgelir. Sonra bir kurumun bir statüsü olması lazımgelir. Bir 
temsil i heyeti o lmak icabeder. Halbuki, bu tahsisat Muhasebe i umumiye 
kanunlar ına aykırı olarak doğrudan doğruya Halk Partisi taraf ından 
kabzedi lmişt ir . Bendeniz Divanı Muhasebatta 1948 bütçes inde ödeneğ in 
ne suretle kabzedildiğini tetkik ettim. Burada ilk merhale, ödenek Hazi
ne emanet ine veriliyor. 1948 ödeneğinin veri lmesi için olan numara 
86/5048 , muhtevası bir milyon 950 bin lira, emanete alındığı tarih 7 
Ocak 1948. Bu paranın evrakı müsbitesi Sayıştay'a aynen geliyor. Evra
kı müsbi te olarak gelen şudur. Merkez Bankasının 13.1.1948 ve Hazinei 
Umumiye Md. lüğünün 13.1.1948 tarihli ve 57823 sayılı tediye emri ge
reğince Maliye Vekâleti Muhasebe Müdürlüğü hesabına Cumhur iye t 
Halk Partisinin nezdinizdeki Halkevleri cari hesabına kayıt edi lmek üze
re 500 bin lira. İmza: İş Bankası. 

Ş imdi arkadaşlar, Sayıştay'a sordum, dedim ki; Halkevleri namına 
bütçeden yapı lmış olan bir tahsisi C.H. Partisi hesabına geç irmek üzere 
tediyeye mezun musunuz? Bu hesabı nasıl murakabe ettiniz, nasıl v ize 
ett iniz? Ve şunu itiraf etmek lazımgelir ki arkadaşlar, cevap veremedi ler . 
Çünkü cevap vermek imkânı maalesef mevcut değildir. Bu aynen şu mu
ameleye tekabül ediyor. Bütçede Halkevleri için olduğu gibi Kızı lay için
de tahsisat vardır. Bilfarz C.H. Partisi Merkez Bankas ından Kızılay'a ait 
tahsisatın Halk Partisi hesabına geçirildiği hakkında bir makbuz versey
di Sayıştay bunu kabul edebilir miydi? Hiç şüphesiz kabul etmezdi , de
diler. Peki bunu nasıl kabul ettiniz? Cevap yok. Çünkü Halkevleri bir 
şahsiyet i hükmiye değildir. Parayı kendisi alamıyor. Halk Partisinin ise 
bütçede adı yoktur. Halkevine verilen bu parayı Halk Partisi alıyor. Bu 48 
mi lyonu kendisinin tedvin ve kabul ettiği mevzuat la dahi aykırı olarak 
Halkevi adına alamaz. Verdiği makbuzun da bir kanuni değeri yoktur. Bu 
bir suiistimaldir, bunun hukuki mahiyeti bundan ibarettir. Bu bir deto-
urnement de fonds, yani bir para suiistimalidir. 

Şu halde Sayın İnönü'nün, Mahkemeye müracat tan bahsederken, 

takdir etmeleri lazımgelir ki bu dâva hukuk mahkemes inde açı lamaz. Bu 

mahkeme hukuk mahkemes i olamaz, bu ancak Divanı Âli olabilir. Bu 

suist imali 20 sene mütemadiyen idame etmiş olan mesul şahsiyet ler in 

veri leceği mahkeme hukuk mahkemes i değil Divanı Âlidir. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Arkadaşlar , sırf şekil bakımından bu böyle. Ş imdi biz hukuk bakı

mından konuşmak istiyoruz. Hukuk bakımından da, esasen bütçeye hal

kevleri adına bir tahsisat konulamaz. Niçin konulamaz? Hazine, vatan -
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daşların ödediği vergi lerden terekküp eden Devlet gelirini eşhası hususi-
yeye teberru edemez, hatta Büyük Millet Meclisi dahi, bütçeden eşhası 
hususiyeye teberru yapamaz. Hususi bir cemiyete teberru yapı lması , an
cak o cemiyet in menafii umumiyeye hadim bir cemiyet o lmasiyle m ü m 
kündür. Şayet halkevleri bir kurum ise, onun menafii umumiyeye had im 
bir kurum olduğunun tevsik edilmesi icabeder. Bu tevsik nerededir? Hal
kevleri kurum ise, bunun idaresini deruhte eden bir heyet lâzımdır. Bu
nun statüsü nerededir? 

Halkevleri statüsü yoktur. Halk Partisinin makbuzat ı kanun haricin

de bir suiist imale dayanmaktadır . Şu halde bizim söyl iyeceklerimizi bel

ki de particil ik mülâhazasına atfedebilirler. Onun için biz meseleyi bey

nelmilel hukukçular ın mütalâasına istinaden tenvir etmek azmindeyiz . 

Eğer kanun bilfarz idare hukukunda, âmme hukukunda, umumi olarak 

otoritesi kabul edilen Gaston Jeze nin mütalâasına müracaat e tmek ica-

betse idi hukukçular ın mütalâasına, kanuni prensiplere pek fazla ehem

miyet veren Halk Partisi acaba ne yapardı? 

Gaston Jeze tesadüf eseri olarak, el ime geçen şu kitap, ki, 1930 se
nesinde kaleme alınmıştır, vuzuhla mütalâa veriyor. Onun için burada 
kendi müta lâamı arzetmektense otoritesi inkâr etmiyecekleri Gaston Je-
ze'in bu mütalâasını kendi dikkatlerine ve insaflarına arzetmeyi muvaf ık 
görüyorum. Aynen okuyorum arkadaşlar: (Prencipes generaux du droit 
administratif . Gaston Jeze) . 

"Menafi i umumiye müesseseleri , menfaii umumiyeye ait bir maksa
dın istikmalini hedef tutan hususi müesseselerdir. Bu itibarla â m m e ida
resi müesseseler inin yardımcısıdır lar. Bu sebepledir ki, kanun bu mena
fii umumiye mekasıdının takibi için hususi bir mamelek tahsisine imkân 
vermektedir . Menafii umumiye müesseseleri pek çoktur. Başl ıca misal
ler, tasarruf sandıkları, mütekabi l yardım cemiyetleri, bazı darülaceze ve 
hastaneler, bâzı darülşifalar, umumi talebe derneği, içtimai müze , teşrii 
etüdler cemiyeti vesaire... 

Menafi i umumiye müesseseleri şu vasıfları arzeder: 

1. Hususi bir müessesedir . 

2. Kazanç maksadı değil, menafii umumiyeye hadim bir maksat ta
kip eder. 

3. Bu maksadın istihsalinde hususi bir mamelek tahsis edilmiştir. 

4. Â m m e otoritesi açık bir kararla müessesenin âmme menfaat ler ine 

had im o lduğunu kabul etmiştir. Netice itibariyle ona â m m e idaresinin 

yardımcıs ı karakterini vermiştir. 
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Şimdi Gaston Jeze devam ediyor: Şirketler kazanç gayesi takip ettik

leri için bunların patr imuvanı ve iktisadi vazifeleri hudutsuzdur . Buna 

mukabi l , diyor; cemiyetler veya tesislerin kazanç gayesi o lmamas ı itiba

riyle bunlar ın mameleki ve iktisadi vasıtaları üzerlerinde top lamak im

kânları çok titizlikle takip ve kontrol edilir. Cemiyet ler in gayr imenkul ve

ya menku l servetlerine tesahup etmeleri bütün dünyada en büyük bir ti

tizlikle tahdit ve kontrol edilir. İlave ediyor Gaston Jeze, 1 T emmuz 1901 

Kanunu beyannamesiz cemiyetlerin kendine has bir mamelek sahibi ol

masın ı meneder. Beyannamel i cemiyetlerin umumi olarak kendine has 

bir patr imuvan sahibi olmalarına ruhsat verir ise de bu mamelek son de

rece mahduttur . Kanunu zikrediyor. 

Madde 1. - Usulü dairesinde beyanname vermiş olan her cemiyet ay

rıca ruhsata muhtaç olmaksızın dava ikame edebileceği gibi; bedel i mu

kabi l inde Devlet, vilâyet ve komünler in sübvansiyonları haric inde; 

(Cemiyetler in mamelekler inin menşelerini z ikrediyor: ) 

1. Azanın aidatı. Senede 500 frangı tecavüz e tmemek kaydiyle. 

2. Azaların toplanmalarına mahsus lokal. 

3. Münhas ı ran takip ettiği maksadın istihsali için zaruri o lan gayri-
menkul lere sahip olabilir ve bunları idare edebilir. Devam ediyor: 

Görüldüğü gibi iktisadî vasıtalar iddihar etmek yasağı mevcuttur . Bu 

bak ımdan, menafii umumiye müessesesi diyor, kazanca matuf o lmıyan 

bir maksat takip eden diğer hususi müesseselerden sayılır. Kazanca ma
tuf o lmıyan bir menfaati umumiye maksadının istikmali için, hususi bir 

mame lek tahsisi sıkı sıkıya kabul edi lmemekle beraber iktisadi vasıtala

rın elde tutulması daha geniş ölçüde tecviz olunur ve bu da menafi i umu-

miyeye had im müessesenin, idarenin bir yardımcısı o lması vasfının res

men tasdik edi lmesinden ileri gelir. Bunu teyiden bir de 1901 Kanunu-

nunun 11 inci maddesini zikrediyor: Menafii umumiyeye hadim cemiyet

ler statüler inde menedi lmemiş olmak kaydiyle bütün hukuku hususiye 

akitlerini yapabil ir. Ancak takip ettikleri maksat için zaruri o lanlardan 

başka gayr imenkul lere sahip olamazlar ve bunları ele geçiremezler . İda

renin müsaadesiy le hibe veya vasiyet kabul edebil ir lerse de maksat lar ı 

için zaruri o lmıyan gayrimenkulleri bunları kabule ruhsat veren karar

namenin tâyin ettiği mühlet zarfında elden ç ıkarmaya mecburdur lar . 

Bu maddeler i okuduğum tesadüfi değildir. Şimdi arzedeceğ im gibi bu 

prensipler biz im Cemiyetler Kanunumuza aynen girmiştir. Yani vâzıı ka

nun â m m e menafi ine hadim dâhi olsa bir cemiyete gayr imahdut mal te

mel lükü ruhsatı vermediği gibi aynı zamanda hibe ve teberruları idare-
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nin ruhsatı ile kabul edebilirsin, diyor. Bizim Cemiyet ler Kanununda da 

vardır. İdarenin tâyin ettiği müddet zarf ında o gayr imenkul ler i tasfiye et

meye o cemiyet mecbur ve mükelleftir. 

Ş imdi daha şayanı dikkat bir noktaya gel iyorum. Gaston Jeze diyor 
ki: Buna rağmen menafii âmmeye hadim bir maksad ın istihsali için hu
susi bir mamelek tahsisi fikri Fransa'da da ima idarenin yak ından takibi
ne lüzum gösteren nazik bir mesele olmuştur. Bu gibi patr imuanlar ın 
tehlikesi iktisadi o lmaktan ziyade siyasi mahiyette sayı lmaktadır . Şu ka
naat hâkimdir ki, -Gaston Jeze diyor- şu kanaat hâkimdir ki, siyasi teş
kilâtın istikrarını ve âmme müesseseler inin işlemesini temin için büyük 
mikyasta mal tahsisleri ve bi lhassa gayr imenkul tahsislerini nezaret al
t ında tutmak icabeder. Zira kazanç gayesi takibetmiyen siyasi topluluk
lar hemen hemen daima siyasi bir maksat takibederler. Eğer emir ler inde 
kudretl i vasıtalar bulunur ve bir anonimlik perdesi arkas ında hareket 
ederlerse bu iktisadi vasıtaların verdiği muazzam kuvvetini siyasi teşki
lata hâkim olmak (Yani Halk Partisinin eskiden yaptığı gibi ) veya onu 
ak im b ı rakmak veya (Parlamento ve Hükümet gibi) her nevi siyasi otori
teler üzer inde gayrimeşru ve ifsadedici bir nüfuz kul lanmak idarenin yar
dımcısı ro lünü terkederek hâkimi olmak maksadiy le ku l lanmaya heves 
edebilirler. (Şimdi Halk Partisinin yaptığı gibi ) . Bu, memleket in menfaat i 
için ciddî bir tehlike teşkil eder. Binaenaleyh bu mevzu üzer inde Halk 
Partisinin ısrarla aramakta olduğu hukuk otoritelerinden en yükseğ ine 
sözü vermiş bulunuyoruz. Dikkat buyurulmuştur ki, bu okuduklar ımız 
siyasi partiye ait değildir. Gaston Jeze siyasi partinin yüz mi lyonlarca li
ralık bir mamelek sahibi olmasını tasavvur bile edemiyor. Diyor ki: Me
nafii umumiyeye hadim müesseseler için de böyle bir mamelek tahsisi ni
hayet onu siyasi nüfus kul lanmaya sevkedeceği için tehlikelidir, önlen
melidir. O halde arkadaşlar doğrudan doğruya siyasi bir parti olan Halk 
Partisinin herhangi bir vesile ve bahane ile böyle yüz mi lyonlarca liralık 
bir mame leke sahip olması nasıl tecviz edilebilir? Bunu ne â m m e huku
ku, ne de idare hukuku prensipleri kabul etmez, biz im Cemiyet ler Kanu
nu da kabul etmez. 

Cemiyet ler Kanunu, madde 17, aynen okuyorum: (Aynen Fransız hu

kukçusunun prensiplerini müdafaa ediyor) : 

"Cemiyet ler ikametleriyle gayeleri için zaruri o lanlardan başka gayri-

menkule tasarruf edemezler, Cemiyetler, (bu da Fransız hukukunun ay

nıdır) bağ ış lama ve vasiyet suretiyle uhdeler ine intikal eden gayr imenku

lu Hükümet in tâyin edeceği müddet içinde paraya çev irmek mecbur iye

tindedirler. 
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Halk Partisinin kendi zihniyetine göre ilave ettiği son fıkrası üzer inde 
birazdan duracağım. Kanunun hükmü budur. Bir cemiyet gayr imenkul 
teberru kabul ederse bunu tasfiye etmeye mecburdur. Bu kanun 1938 
tarihlidir. Bu kanunun meriyette bulunduğu anda Atatürk 'ün vasiyet in-
deki gayrimenkul ler i Halk Partisinin ne suretle temel lük ettiğini ve bu
nun kanunla nasıl telif edilebileceğini acaba hukukçu luğundan hürmet
le emin o lduğumuz Barutçu arkadaşımızdan sorabilir miy im? Çünki bu 
Cemiyet ler Kanunu ortada bulunduğu bir anda Halk Partisi teberru ve 
Özel İdarelerin değil, Devletin değil, Atatürk'ün teberruunu veya vasiye
tini kabul edecek ve gayr imenkul alacak durumda değildir. Kabul ediyor
sa gayrimenkuller ini bu kanun gereğince tasfiye etmeğe kanunen, hük
men mecburdur. Şimdi Halk Partisinin kendi zihniyetiyle bu liberal ka
nuna ilâve ettiği fıkraya gelel im. O fıkra şudur: İcra Vekil leri karariyle ba
zı cemiyetler ihtiyaçlarından fazla gayrimenkule tasarruf salâhiyeti veri
lir. Bu salâhiyetin cemiyet olmıyan, fakat bir cemiyet gibi muame le gören 
Halkevler ine veya halkevlerinin vasisi ve naibi o lmıyan fakat öyle hareket 
eden Halk Partisine veri lmiş olup olmadığını b i lmiyorum. Ve fakat veril
mes ine lüzum dahi görülmediğine kani im. Bu itibarla Halk Partisi bu bi
nalara nasıl tesahup etmiştir. Burada bitmiyor, arkadaşlar. Bu kanunun 
muvakkat maddesinin A fıkrasına bakınız. Ne kadar mühimdir . Eğer 
Halk Partisi zerre kadar kanun partisi o lma arzusunda ise bu muvakkat 
maddey i dikkatle okumasını kendisine tavsiye eder im. 

Muvakkat madde: A ) Bu kanunun neşri tarihinde, 1938 tar ihinde 
müesses cemiyet ve müesseseler en çok bir sene içinde kendi teşekkül
lerini bu kanun hükümler ine uydurmak mecburiyet indedir . Şu halde bi
ze Halkevleri bir kurum gibi telâkki edildiğine göre ve Halkevler ine veri
lecek para, bütçeye bir kurum unvanı altında girdiğine göre ve kanun 
1938 de meriyete girdiğine nazaran kanunperest görünen Halk Partisinin 
1938 senesinde dahi Halkevlerine bu kanun hükümler ine göre, Cemiyet
ler Kanununa göre işleyen bir dernek veya tesis halini vermesi zaruri idi. 
Ve rmemes i gayr ikanuni olmuştur. Kanunlara arka çevirmek, kanunlar ı 
ç iğnemek olmuştur. 

Diğer hüküm, geçici madde: 

Bu kanunun neşri tarihinde yani 1938 tarihinde mevcut ve müesse 

se cemiyet ler in tasarrufları altında bulunabi len gayr imenkul ler üzer inde 

her türlü tasarruf hak ve salâhiyetleri baki olup 17 nci madde hükmü dı

ş ında tutulur. 

Bu kanun niçin vazedildi? Maksat açıktır. Halk Partisi kâfi derecede 

zengin o lduğundan dolayı artık böyle bir hareketin başkaları için devam 
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etmesine yeniden mal sahibi o lmamasını arzu etmemişt ir . Nihayet ben im 
mal lar ım bende kalacak demiştir. Yani 1938'de ellerinde ne kadar mal 
varsa bu hükme nazaran ellerinde kalacak fakat bu tarihten sonra ku
rulacak cemiyetler hiçbir mal iktisap edemiyecek. Çünkü 17 nci madde 
sarahaten diyor ki, bir cemiyet kendi içt ima yeri ve lokal inden başka ga
yesine varmak için zaruri olan emvalden başkasını uhdes inde tutamaz. 
Halbuki Atatürk 'ün mirası bu kanundan sonra kendisine intikal etmiş
tir. Halkevler ine konulan tahsisat bu kanundan sonra Halk Partisi tara
f ından alınmıştır. Özel idarelerden, belediyelerden ve halktan yapı lan 
sözde hibe ve tahsisler bu kanundan sonra Halk Partisine geçmiştir . 
Halk Partisi çıkardığı kanunları halkevleri ile ilgili işlerde tatbikte da ima 
ihmal göstermiştir. Ne 1937 senesinden itibaren kendi Kurultay kararı
na rağmen ve ne de 14 Mayıstan sonra Halk Partisi, ilave edi len bu mad
deye rağmen, kendini kanunun üstünde addetmiştir . Ve zanned iyorum 
ki, bu izahat ımla bütçeye konulmuş olan tahsisatın, halkevleri için ko
nu lmuş olan tahsisatın, halk partisi tarafından al ınamıyacak tahsisat ol
duğu ... Aksini ispat ederlerse müteşekkir kalır ım. 

2. Halk Partisi tarafından al ınması hal inde sahte bir senet vermeye 
muadi l o lduğu.. . 

(Çünkü Halk Partisinin makbuzatta bulunmasın ı temin edecek her
hangi bir mevzuatı hukukiye mevcut değildir) ve bütçeye bu tahsisat 
Halk Partisi z ikredi lmeden girmiştir. (Eğer zikredi lmiş olsaydı alabil irdi ) . 
Fakat halkevler ine diye girmiştir, kurum tâbiri alt ında girmiştir. Yan i vâ-
zii kanun açıkça bir zühul eseri ile, halkevlerini kurum telâkki etmiştir. 
Binaenaleyh, halkevleri kurum olmadıkça idare heyeti o lmadıkça, statü
sü o lmadıkça bütçeden para alması yanlıştır. Statüsü olduğu takdirde 
dir ki; bir ehliyeti hukukiyeyi haizdir. Çünkü â m m e hukukunun başl ıca 
prensibi teberru, hibe kabul edebi lmek için y ine Gaston Jeze' in i fadesini 
gösterebi l ir im, mevcut olmak şarttır, mevcut olmıyan, ehliyeti hukukiye-
si o lmıyan bir müessese bir teberru kabul edemez, bir hibe kabul edemez 
ve zaten bunlar bu takdirde muteber olmaz. Halkevleri de kabul edemez, 
bir hibe kabul edemez ve zaten bunlar bu takdirde muteber o lmaz. Hal
kevleri de kabul edemez. A m a halkevlerine tahsis edilen bu teberruları 
C.H.P. bir gasıp yapmadan, kanunu ç iğnemeden hiçbir z aman kabul 
edemez ve o lamaz. Kabul ettiği zaman gaspettiği malı kendi uhdes inde 
tuttuğu zaman gasıp mevki inde kalacaktır. 

Diyorlar ki; mahkemeye gitsinler. Kim gidecek mahkemeye? Acaba 
feshedi lmiş dernekler mi gidecek mahkemeye , hangi hukuki ehliyetle gi
decek bunlar mahkemeye? Acaba Devlet mi gidecek. Devlet, â m m e mü-
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essesesi olan Devlet mahkemeye gitmiyecektir, Devlet magsup hakkını 

alır, kanunla alır. Karşı taraf mahkemeye gider, devlet hakkını a lmak için 

gereğini yapmaktadır . 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) - Dâva açar. 

S Ö Z C Ü BEHZAT BİLGİN (Devamla) - Kim dâva açar, beyefendi? Be

lediye mi, Hükümet mi dâva açar? Böyle bir şey yoktur. 

Müsaade buyurursanız, burada maruzat ım sona erecektir: Y ine Gas

ton Jeze' i işhat edeceğim: Diyor ki: Â m m e hukukunun esas prensibi şu

dur ki bir âmme idaresi bir şey verdiği zaman, bir şey yaptığı z aman bu

nun aksini de yapmak salâhiyetini haiz olduğu kabul edilir. Bir menafi i 

umumiye müessesesine, bir cemiyete, bilfarz halkevlerine â m m e menfa-

atına hadim bir müessese sıfatiyle bir şey verdiği zaman, aynı â m m e ida

resi aynı prosedürle bunu ondan nez etmeye yetkil idir. Yani halkevleri

nin de, Halk Partisinin de -eğer varsa- menafii umumiye vasfını nez'et-

meye muktedirdir . Bunların bu mamelekler i Hazineye avdet eder. Çünkü 

nereden tahsis veri lmişse oraya gider. Binaenaleyh Devletten teşriî ekse

riyetin suiistimaliyle al ınan fakat alındığı şekilde dahi mevcut kanunla

rın ve mevzuat ın ihlâli suretiyle ele geçirilen ve y ine bunlar ın ihlâli sure

tiyle Halk Partisinin mülkiyet ine intikal eden, inkılâp eden bu emval üze

r inde Halk Partisinin maalesef gaasıplıktan başka bir sıfatı yoktur. Bu 

gaasıpl ığ ın re f i de âmme nizamının salâhiyeti dahi l ine g irmektedir . Ya

pı lmış olan daha doğrusu tasvibinizle yapı lacak olan da budur. Bu haki

kati Türk umumi efkârının buradan; Yüce Mecl isten işitmiş olacağını dü

şünerek ferahlık duymaktayız . (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

B A Ş K A N - Anayasa Komisyonu adına; Komisyon sözcüsü M u a m m e r 

A lakant buyurun. 

M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Sayın arkadaşlar; bugün huzu

runuza gelmiş olan tasarının hakikate; adalete; millet isteğine uygunlu

ğu hepinizce malûmdur. Bu bahis üzerinde belki hakikatlar Heyet i Âli-

nizce bu kadar ma lûm iken üzerinde uzun uzun durmaya ihtiyaç duyul

mazsa da bugün belki dünyanın âmme hukuku tarihinde yeni bir emsal 

o lacak ve Türkiye 'nin Parlamento faaliyetlerinde bir temel tesis edecek 

bir kaide üzer inde bir hüküm çıkaracağımız için mesele üzer inde uzun 

durmamız ı hüsnüniyet le hüsnü telâkki edeceğinizi ümit ederek biraz 

bahsi uzatmak durumunda kalacağım. Arkadaşlar bu Halk Partisinin 

mil letten gaspettiği malların tekrar millete iadesi meselesi senelerden ve 

senelerden beri milletin bağrında kanıyan bir yaradır. Dün, uzun muha

lefet y ı l lar ında milletin karşısına çıktığımız zamanlarda, e l imizde bir sa-
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lâhiyet bulunmadığ ı zamanlarda binlerce vatandaşlar ın teşkil ettikleri 

kütleler tarafından bize tevcih edilen sualler şunlardı: 

Ne zamana kadar Halk Partisi bu mağsup malların üzer inde bugün

kü saltanatını devam ettirecek, ne zamana kadar bunların Büyük Millet 

Mecl is inden Halk Partisi namına değil de fakat, Halk Partisi için Halkev

leri namına aldıkları tahsisatı vermekte devam edilecektir. O zaman ar

kadaşlar, onlara verdiğimiz cevap şu idi : 

Bu haksız tasarrufların karşısında sizde, millette mevcut olan bu te
mayül , millet hâkimiyet inin bu memlekette teessüs ettiği gün millî irade 
ile iktidar iş başına geldiği gün, yerine getirilecek ve milletçe ver i lmiş olan 
bu hüküm tatbik edilecektir. 

İşte arkadaşlar, daha seçimlere g irmezden evvel milletin şuurunda ve 
v icdanında veri lmiş olan hüküm bu idi. Daha iktidara geldiği z aman De
mokrat Partinin bu hükmü yerine getirmek bir vazifesi ve bir vecibesi idi. 
Bugün bu vazifeyi ve bu vecibeyi yerine getirmiş oluyoruz. Hattâ o kadar 
açık bir hakikatt i ki, hakikaten Halk Partisi saflarında yer almış olan ma
sum vatandaşlar dahi artık demokrasinin fiilî ve samimî olarak bu mem
lekette tatbik edileceği zaman geldikten sonra daha fazla halkevleri bina
larını Halk Partisinin tasarrufunda bu lundurmaya v icdanen razı o lama
mışlar ve bu şaibe ve bu lekeden bir an evvel kurtu lmak için 1947 sene
si Halk Partisi büyük kongresinde aldıkları bir kararla artık halkevleri
nin Halk Partisinin mülkiyet inden çıkarı lması neticesine varmışlardır . 
Fakat birçok işlerde olduğu gibi, Halk Partisi idaresi, kendi kongres inde 
millî v i cdanda hâsıl o lmuş olan bu hüküm tebarüzüne, tecell isine dahi 
hürmetkar o lmadı ve yı l larca iktidar elinde olduğu halde bunu yer ine ge
t irmedi. O zaman bir tesis meydana getirmek için Üniversiteye müraca
at ettiler. Üniversite dedi ki; halkevlerini bir tesis haline get i rmek müm
kün değildir. Çünkü tesis haline gelebilmesi için kendi varidatı o lması lâ
z ımdır. Halbuki buna tahsis edilmiş varidat yoktur. Yapı lacak iş, bu hal
kevlerini belediyelere vermektir. Belediyeler münas ip görecekleri beledî 
hizmet lerde istimal ederler. Bunlardan dolayıdır ki, bu halkevleri içersin
de diğer partili ler, diğer vatandaşlar da halkevler inde oturmak ve kongre 
yapmak imkânlar ından mahrum olmaları dolayısiyle, Halk Partisi iktida
rı, bizzat bu tesisi yapamadı . Bu tesisi yapamaman ın kendileri zamanın
da zaruri bu lunduğuna kani oldukları halde, bugün Demokrat Parti bir 
zaruret olarak, Halk Partisi grubu adına konuşan Sayın İnönü "Anayasa 
Komisyonu kararı malûldür" dedi. Çünkü Anayasa Komisyonu hür ve 
serbest olarak müzakere etmemiştir . Hür ve serbest karar verememişt i r . 
Çünkü ortada bir grup kararı vardır. 
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Arkadaşlar ; grup, par lamentolarda bir organ olarak tanınmıştır . Par

lamentolar hukukunun son inkişafı bu organa daha büyük salâhiyetler 

vermek yo luna gitmişlerdir. En son ve en mütekâmi l anayasa lardan bir 

tanesi olan Fransız Anayasası , Meclis içindeki gruplara bizden daha çok 

salâhiyetler vermiş, âdeta Divanı Riyaset gibi gündem tanz iminde istizah 

yapı l ıp yap ı lmaması meselesinde ve sair bahislerde, par lamento organı 

olarak salâhiyetleri tevsi edilmiştir. Bir memlekette sayılı part i lerden mü

rekkep par lamento oldukça, bir grubun, bir partinin bütün mesul iyet ini 

t a zammun edecek mühim kararlar alması m ü m k ü n değildir. Bütün Av

rupa memleket ler inde, birer birer isim zikrederek misal vermeye lüzum 

yoktur, grup kararları olmasa, hükümetler duramaz, hükümet ler teşkil 

edi lemez ve bir partinin esas programında yer almış olan birçok umde le 

ri tatbik sahası bulamaz. Halk Partisi kendisi mütaaddi t defa grup karar

larına müracaat ederek, kararlar alarak Büyük Millet Mecl is inin karşısı

na gelmiştir, fakat gruplarında almış oldukları kararlar, biz im gibi, bü

tün bir parti programının tahakkukunda yer alacak umumi mesele ler de

ğil, Hükümet in mesuliyet ini mucip olan istizah takrirlerine taal lûk eden 

hükümlerdir . Bunların en bariz misali; Halk Partisi Hükümet i bir ara ta

ti l inde, Büyük Millet Meclisinin tatil olduğu bir zamanda Büyük Mecl is

ten karar almaksız ın şeker üzerine 70-80 kuruş gibi bir zamla bu millet 

bütçes ine 70-80 milyon liralık bir varidat temin edecek vergi külfeti tah

mil etti. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) - Hata mı etmişt ir? 

M U A M M E R ALAKANT (Devamla) - Birçok Halk Partili mil letvekil leri 

de sual takrirleri verdiler ve o zaman arkadaşlar, biz de Demokra t Parti 

muhalefet i bir istizah takriri vererek, Halk Partisi Hükümet in in Büyük 

Millet Meclisi huzurunda bunun müdafaasını yapmas ın ı istedik. Fakat 

kendi gruplar ında meseleyi evvelâ müzakere ettiler ve bu işin muhale fe t 

partisi tarafından ele alındığını ileri sürdüler ve şekere yapı lan zam ka

rarının kanunlara uygun olduğu kararı ile Büyük Millet Meclisi karşısı

na geldiler. Halbuki kanun, aradan uzun zaman geçt ikten ve milyonlar

ca lira tahsil edildikten çok sonra geldi. O zaman biz im Anayasa Komis

yonunda, evvelce veri lmiş kararlar neticesinde, ben burada b u l u n a m a m 

artık, diye komisyonu terkeden sayın Faik Ahmet Barutçu, o Hükümet in 

Başbakan Yardımcıs ı bulunuyordu. Demokrat Parti Mecl is Grubunda bu 

kanunun müzakeres inde bir empozisyonu sükût içinde kabul e tmek ma

hiyet inde olmamıştır . Evvelâ burada Grupta okunmuş , ayrıca bir komis 

yon teşkil edilerek, metinler tevzi edilerek müzakeres i istenmiş, bir ko

misyonda toplanılmış, metinler yazı lmış, metin üzer inde müzakere edil-
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miş, maddeler tadil edi lmiş, tekrar gruba gelmiş, Grupta tekrar müzake
re edi lmiş, gene maddeler tadil edi lmiş. Ondan sonra gördüğünüz gibi 
bütün komisyonlarda maddeler tadil edilerek huzurunuza ge lmiş bulun
maktadır . Binaenaleyh Büyük Millet Mecl isinde yer almış olan muhte rem 
Demokrat Parti Milletvekillerinin sadece bu teklife muvafakat e tmek 
mecbur iyet inde kaldıkları iddiası batıldır. Bu kabul edi lmiş bir prensip
tir. Bu prensip, Halk Partisinin gasbetmiş olduğu emval in mil lete, sahi
bine iade edi lmesi meselesinin şekli halli, kanunun tatbikinin tanzimi, 
t amamen Büyük Millet Meclisinin uhdei salâhiyetine bırakılmıştır. 

Arkadaşlar , bir insan, bir cemiyet, bir parti, vaktiyle kendis inin yap
tığı, müdafaa ettiği şeyleri aradan az bir zaman geçtikten sonra küll iyen 
inkâr ederek milletin karşısına çıkarsa, o partinin samimiyet ine mil let iti
mat etmez ve aklü selimi yer inde olan Türk Milleti bu gibi politik baha
nelerle yapı lan sabotajlar karşısında asla iğfale kapı lmaz. (Soldan bravo 
sesleri). Diyorlar ki; biz Hükümetten, yahut partinin salâhiyettar e leman
lar ından temas istedik, fakat mütemadiyen uzattılar. Buna ait kanunlar 
dört milletvekil i tarafından komisyonumuza hemen 14 Mayısı müteak ip 
tevdi edilmiştir ve komisyonumuz Anayasaya mugayeret iddialarını Grup 
kararı bulunmadığ ı zamanda dahi reddederek ve bunun Anayasaya mu
gayir o lmadığ ı prensibini kabul ederek, aylarca ve aylarca bu tasarılar 
üzer inde çalışmıştır. En nihayet komisyonda bulunan Demokrat Partili 
üyeler, Demokrat Parti Mecl is Grubunda Anayasaya mugayir o lduğunu 
zannetselerdi bu iddialarını serdetmekten asla çekinmezlerdi . Hiçbir De
mokrat Milletvekili, burada imzası bulunsun, bulunmasın, bugün bura
da mevcut olsun, olmasın, bu esas prensibe itiraz etmemişt ir . 

Bütün vicdaniyle ve imaniyle, bu mevzuda Halk Partisinin bütün teh
ditlerine ve tertiplerine karşı durmayı ahdetmiş bulunmaktadır . Son za
manlarda Halk Partisi İdare Kuruluna mensup bâzı zevatın; i leride De
mokrat Parti milletvekil lerinin mallarının da bugünkü gibi müsaaderes i -
nin yapı labi leceği yolundaki beyanlarını okuduk ve bugün burada işittik. 

Arkadaşlar , Demokrat Parti, Halk Partisinin fiilî olarak bu memleket 
te demokras iy i tatbik edip etmiyeceğinden ümidi olmadığı zamanlarda 
dahi, mal müsaderes inden daha ileri olarak istikballerini ve hayatlarını 
dahi tehl ikeye koyarak hak ve hürriyet için mücadeleye gir işmiş insan
lardır. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Vaktiy le Fransa'da da demokrasi rejimi teessüs ettiği zaman, bütün 

hukuku esasiye ve âmme kaidelerinin ilk vâzıları olan Fransız meclisleri 

teşekkül ettiği zamanda, böyle haksız mal iktisap etmiş olan Feodalite

nin malları el inden alınıp da millete verildiği zaman, o vakit Fransa 'nın 
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dış ına kaçmış ve el lerinde malı olan Feodaller, krallık mensuplar ı , ruh
banlar aynı şekilde protesto etmişlerdi ve bir gün iktidara geldiğimiz za
man bu malları geri alacağız demişlerdi. Bugün Halk Partisi, a radan 160 
sene geçmiş o lmasına rağmen aynı tehdidi yapmaktadır . 160 sene evvel 
yapı lan bu tehdit, Fransa'nın gözünü açmış ve bir daha meşru yo l lardan, 
düşman istilâsı olmaksızın, krallığın o memlekette teessüsüne meydan 
vermemişt i r . Hâlâ bugün Mecliste, matbuatta salâhiyattar organlar tara
f ından, bir gün iktidara gelirlerse vaktiyle gasbettikleri ve mil lete iade 
edi len bu malları tekrar C.H.P. sinin alacağına dair beyanat ta bulun
maktadır lar . C.H.P. sinin bir daha iktidara ge lmemes inde bu beyanat ın 
büyük rolü olacaktır. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar) . 

Arkadaşlar ; bu mesele hakkında Anayasa Komisyonunun raporu ko
misyonlarca tasvip edilmiş ve son komisyon olan Bütçe Komisyonu, Ana
yasa Komisyonunun mucib sebeplerini kabul etmiş bulunmaktadır . 

Binaenaleyh bu davanın mesnedini teşkil eden esasi, hukuki ; Bütçe 
Komisyonunun ve Anayasa Komisyonunun raporunda yaz ı lmış olan 
esaslardır. Eğer muallel iyet varsa, itiraz varsa, burada bâzı arkadaşlar 
konuşurken, sarfedebilecekleri cümleleri, muhalefet in itiraz noktalar ı 
üzer inde değil bu mucip sebeplere, komisyon raporlar ına karşı serdetme-
leri icabeder. 

Arkadaşlar , istinat ettiğimiz sebepler şunlardır: Evvelâ istibdat rejimi 
ile, mutlakıyet rejimi ile parlamenter rejimi ayıran başl ıca vasfı farik, bir 
par lamentonun evvelce vez'ettiği hukuku âmme prensipler ine ve Anaya
sa umdeler ine kendisinin mutavaat etmesi lâzımdır. 

Ş imdi bu prensip; bütün hukuku âmme otoriteleri taraf ından -bazı 
mesele lerde aralarında bulunan esaslı münakaşa lara rağmen- kabul 
edi lmiş bulunmaktadır . Bu otoritelerden bir tanesi Gaston Jeze'dir, bunu 
arkadaşımız izah ettiler. Diğeri Duguit 'dir. 

HASAN REŞİT TANKUT (Hatay) - Dügüvi 'dir. 

M U A M M E R ALAKANT (Devamla) - Fransızca Dügi . (Gülüşmeler) İngiliz
ce Düğüvi okunur. 

Diğeri de Josephe Barthelemy'dir. Josephe Barthe lemy diyor ki : Ka

nun hakka uygun olmalıdır ve meşru olan şey, âdi lâne olmalıdır. Sahife 

81 (Sağdan bravo sesleri) Sahife 195 : Anayasanın üstünlüğü prensibi meş 

ruiyet prensibinin kuvet lenmesini temin eder. Jojef Bartelmi 'ye göre, de

mokrat ik esaslardan en mühimmi bu esasların irca edildiği nokta, Ana

yasanın üstünlüğü prensibidir. Anayasanın üstünlüğü prensibi ise bir 

Anayasa organının evvelce vazed i lmiş o lma prensiplere riayet etmesidir 
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ve buna kompetens, salâhiyet tâbiri ıtlak edi lmektedir. Tam bir meşru

iyet rej iminde bir otorite, bir par lâmento bile olsa, hususi tasarruflarla 

evvelce kendinin va z e tm i ş olduğu hukuk nizamının dışına ç ıkamaz. 

Sahife 196 : Anayasaya mugayir tâbiri, gayrimeşruiyet, İllegalite tâbi

rinin bir diğer şekilde ifadesidir. Bir Anayasa organı taraf ından salâhiye

ti haric inde yapı lan her tasarruf hukuki temelden mahrumdur . Ve pren

sip itibariyle hiçbir hukuki kıymeti haiz değildir. 

Duguit bütün bu eserinde tek fikir olarak hulâsa edebi leceğimiz şe

kilde şunu diyor : Hak, en yüksek kaide ve nizam olup fertlerle o lduğu 

kadar devlete de şâmildir. Bu olmazsa hukuk âmme olmaz. İst ibdatların 

en fenası, en korkuncu, şahıs istibdadı değil, kitle istibdadıdır; çünkü 

bunda mesul iyet dağılır, şahsi mesuller meydana çıkmaz; bu it ibarla en 

korkunç şey kendi vaz 'etmiş olduğu esasata riayet etmiyen bir par lâmen

tonun kendi vereceği kararlardır, diyor. 

M E H M E T KÂMİL BORAN (Mardin) - Ne güzel konuşuyorsun, var ol. 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Devamla) - Diğer bir â m m e hukuku 

prensibi de diyor ki, bir par lâmento organı kendi salâhiyetlerini kendi 

menfaat i için kul lanamaz, kendi menfaatine tasarruflar yapamaz . Ş imdi 

arkadaşlar, 27 senedir, bütün Halk Partisi idaresi zamanında, Halk Par

tisinin ve idaresinin vasfı mümeyyiz i şudur ki : Bir tarafa Anayasay ı bı

rakmış , Anayasa hükümler ini ihmal etmiştir. Bir taraftan kendi çıkardı

ğı kanunlar la Anayasanın vatandaşlara temin ettiği hakları , hürriyetleri 

ihlâl etmiş ve bu suretle temin ettiği ekseriyetlerle kendi menfaat ler ine 

tasarruflar yapmıştır . 

Anayasa mucibince her vatandaşın, cemiyet kurmak hakkıdır . Türk

lerin bu cemiyet içerisinde çal ışmak, yer a lmak tabiî ve insanî haklarıdır. 

Cemiyet ler Kanununa koyduklar ı bir kayıt ile mahkemeye müracaat lü

zumu olmaksız ın, Hükümet lüzum gördüğü siyasî partileri, cemiyet ler i 

kapatabil ir , hükmünü koymuştur. Matbuat hürriyetini, y ine Hükümet 

istediği zaman bir gazeteyi kapatabilir, şeklinde ilga etmiştir. Memleket

te muhtel i f partiler kurmak imkânını bu şekilde selbetmiştir. Bir ekseri

yet bu şekilde Anayasa hükümler ini bir yere koyar, Anayasanın temin et

tiği insan haklarını çiğner ve kendine tasarruflar yapar, kanunlar yapar

sa ne olur arkadaşlar? İşte bu hale, Anayasa l isanında oppression deni

liyor. Lûgavi mânası tazyiktir. Fakat bunu zu lüm diye tarif e tmek doğru 

olur. İktidarın zulmüdür. Resistans da milletlerin hakkıdır. Mevzuu teş

rih eden Fransa'nın Josef Bartelemi'si bu prensiptedir. Zu lme karşı mu

kavemet i kabul etmektedir. Zulme karşı mukavemet eden bir millet, bir-
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çok emsal inde gördüğünüz gibi, ya ayaklanır, ihtilâl yapar, veyahut beş 

seneden beri tarihî aklı selimi olan büyük mil let imizin yaptığ ı gibi niha

yet son seçimlerde hürriyet güneşinin doğacağına inanarak bu güneş in 

ışıkları alt ında demokrasinin memlekete yayı lmasını bekler.. O zaman bu 

mil lete yapı lan zulüm esnasında Anayasa tamamen ihlâl edilmişti . Vazi

yetlerini Anayasaya irca etmek için yapı lan tart ışmalara rağmen Halk 

Partisi, Halkevleri namı altında her sene millet bütçes inden iki mi lyon li

ra para al ıyordu. 1948-1949 Bütçe müzakereleri esnas ında bu iki mil

yonluk tahsisat istenirken o zaman muhalefet partisi olarak demişt ik ki, 

Anayasada sarahat vardır. Milletten alınan paralar ancak millet namına 

ve Devlet hizmetler inde sarfedilir. Nihayet Halkevlerinin şahsiyeti hükmi -

yesi yoktur. O halde bu para gayrimeşrudur. Halkevleri Halk Partisinin

dir, bu binalarda ancak bir kısım partililer oturuyor ve kongreler yapıl ı

yor, onların istifadesi için bu para alınıyor, Halkevleri Halk Partisinin j es -

t iyonudur. 

Binaenaleyh bundan mesuliyet terettüp eder, mesulsünüz diye bura

da Demokrat Parti muhalefeti , y ine bu âcizin l isaniyle, o zamank i ekse

riyete hitap etmişti ve bunun mesuliyeti nedir demişti . Arkadaşlar , Sayın 

İnönü 'nün dedikleri gibi, bir memlekette bütün Anayasa hükümler i ihlâl 

edilir ve bir ekseriyet Anayasa hükümler ini ihlâl ederek, milletin hak ve 

hürriyet lerini çiğniyerek bir saltanat idame ederse, millet hakkını ist imal 

edip de meşru rejimi iş başına getirdiği zaman, onların mesul iyet i ancak 

Yüksek Divanda görülür. (Sağdan, onu da istiyoruz sesleri) Fakat işte 14 Ma

yıs seçimlerini mümkün kılmaktır ki, Halk Partisinin bir refareti o lmuş 

ve kendilerini Yüksek Divana sevketmekten hariç bırakmışt ır . Eğer bu 

millet 14 Mayıs seçimiyle iş başına gelmeyip de, hakkını fiilen tahakkuk 

ett irmiş olsaydı, mütemadiyen Anayasa hükümler ini ihlâl eden o iktida

rın mesul ler inin ne vaziyette olacağının biz A lmanya gibi, İtalya gibi, İtal

ya 'da Anayasa değişmeksizin bir faşistlik rejimi tesis edilmiştir, memle 

ketlerde misal olarak görmekteyiz. Fakat biz işte 14 Mayıs seçimleriy le 

milletin elde ettiği bugünü bir kefaret sayaraktır ki, bu şekilde bir mesu

liyet cihetine gitmiyoruz : Ancak kendi menfaatleri namına temin ettikle

ri malları kendi sahiplerine iade etmek suretiyle bir hakkı yer ine getir

mek yo luna gitmiş bulunuyoruz. (Soldan, bravo sesleri) Niçin bizi adalete 

sevketmekten mahrum bırakıyorsunuz?. Bu, Demokrat Parti İkt idarının 

mahkeme le rden korktuğunun delilidir diyorlar. Hakikat in bu sözle alâ

kası yoktur. Bütün bu tasarruflar; Devlet sultasını el inde bu lunduran 

â m m e rejimi, politik rejim içerisinde yapı lmış olan tasarruflardır. Bu ta

sarrufları iade etmek için yürünecek yol, aynı yoldur. Â m m e rejimini, po-
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litik rejimi meşru rejim haline get irmek yoludur. Bu da ancak millî hâki
miyeti kayıtsız şartsız temsil eden B. M. Meclisinin vereceği kararla 
mümkündür . Bi l iyorsunuz ki, mahkemelerde Anayasaya mugayere t ci
hetinin tetkikına imkân yoktur. Halk Partisi yı l larca Mecl isten Bütçe Ka
nunu namı alt ında tahsisat a lmaya devam etmiştir. Bugün mahkemeye 
gitsek, dâva etsek, mahkeme, işi evvelâ salâhiyet bak ımından tetkik et
mez. Sonra evvelce bir Türkocaklar ı teşkil edilmiştir. Bunun kongreler in
de bu lunan delegelerin hepsi âkil ve reşit adamlardır . Fakat sonradan bir 
kararla, Türkocaklar ının bütün emvali halkevlerine veri lmiştir. Bu, o za
manki rej imin bir icabıdır. Bir hukuku hususiye tasarrufu değildir. 

Bildiğimiz gibi hukuku hususiye tasarrufu, içerisinde şahısların, tek 
bir adamın, tokatla, silâhla karşısına geçerek tehdit etmek, icbar etmek, 
mahiyet inde değildir. Fakat siyasî rejim içerisinde bütün vatandaşlar ın 
kalbinde, z ihninde yerleştiri len bir cebir ve ikrahtır. Bunun hakk ında 
h ü k ü m vermek ve meşru haline irca etmek. Büyük Millet Mecl is inin sa
lâhiyeti dahil indedir. Bu şekilde, Par lâmentolarda emsal vardır ve bugün 
Büyük Millet Meclisi bu kararı kabul etmekle, sadece gayr imeşru bir va
ziyeti meşru vaziyete irca etmekle kalmıyor arkadaşlar, istikbal için bir 
âbide rekzediyor. İstikbal için hukuku âmme kaidesi vazı ve tesis ediyo
ruz. (Soldan bravo sesleri). O da şudur : Bundan sonra iktidara gelen par
tiler elde ettiği ekseriyetle kendi menfaatlerine, kendi parti menfaat ler ine 
servetler temin edemiyecekler. Büyük Millet Mecl is inden, belediye lerden. 
Genel Mecl is lerden milletin âmme hizmetleri için tahsisini istedikleri pa
ralardan milyonlarca lirayı kendi nefislerine hasredemiyecekt ir . 

Bugün bunun müeyyidesini bu mağsup malları a lmakla tatbik ediyo
ruz. Fakat bundan sonra gelen Büyük Millet Meclisleri, bu şekilde mil le
tin paralarını , mallarını alanların el lerinden bunları a lmakla kalmıyacak-
lar kendilerini cezaî mesuliyet le karşı karşıya b ırakmak için lâz ımgelen 
kanunî merci lere, yani Yüksek Divanlara havale edeceklerdir. Bugün De
mokrat Parti, kendi salâhiyetini kendil iğinden tahdit e tmekle ve bu şekil
de, gerek belediyeler ve gerekse meclisi umumi lerden kendis ine mal ve
r i lmesinin önüne geçmek suretiyle bu işlerdeki samimiyet ini , en şüphe
li, en sinik, fakat bitaraf olabilecek vicdanlara, kalplere karşı ispat et
mektedir . 

Arkadaşlar , tuttuğumuz yol hak yoludur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Bu hak yo lunda bu kararı alacağız. Bu hak yo lundan bizi, ne yapar

larsa yapsınlar, döndüremeyeceklerdir . Ve asîl Türk Milleti; aldıkları yüz 

mi lyonlarca l iradan başlarındaki beş on büyüğe 1 0 - 1 5 mi lyon lira men

faat temin eden bir iktidarı; millet için çalışan, kendi partisine veya ken-
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di nefsine millet kesesinden hiçbir suretle menfaat temin etmiyen millet
vekil lerinin mallarını gasbetmesinler diye bu milletin baş ına bir daha ge
tirecek değildir arkadaşlar! 

(Soldan, bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Reis Bey müsaade buyurursa
nız, grup namına cevap arz edeceğim. (Olmaz sesleri, sıra ile sesleri). 

O halde usul hakkında söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Aziz arkadaşlar, tüzüğün 85 in
ci maddes in in son fıkrası; komisyon veya bir parti grubu adına söz iste
dikler inde, başkan veya sözcüleri, sıraya bağlı değildir, diye yazar . Biz im 
tüzük hükümler ine göre, grup başkanları , grubun sözcüsüdür. Burada
ki hüküm, gerek komisyonlar ın reis ve sözcüleri ve gerek parti reis ve 
sözcüsünün, hattâ diğer madde hükümler ine nazaran Hükümet söz is
tediği takdirde, Hükümet Sözcüsünün sıraya tâbi o lmaksız ın söz söyl iye-
bi leceğini âmirdir. Ve bu, bir defaya mahsus birşey değildir. Sözcüler is
tedikleri zaman cevap vermek üzere sıraya tâbi o lmaksız ın konuşabi l i r
ler. Bendeniz grup başkanveki l i olarak, grup sözcüsü olarak müsaade 
buyurursanız sırayı beklemeden cevap arz edeyim. Noktai nazar ımı arz 
ett ikten sonra konuşacak arkadaşlara kolaylık olur, bu hareket tüzük 
hükümler ine de uygundur, muarız değil im. (Soldan, bırakın konuşsunlar, sı
raya sıraya girsin sesleri). 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun. (Konuşsun sesleri). 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) - Muhalefet konuştu, biraz da bitaraf
lar konuşsun. 

B A Ş K A N - Efendim; müsaade buyurun. Bunun için lehte ve a leyhte 
ve bir de üzer inde konuşmak tüzük ahkâmındandır . Bir karar ittihaz 
edi lmedikçe sıra itibariyle, talep ve müracaata göre ve sırayı muhafaza 
e tmek suretiyle arkadaşları konuştururuz. Faik A h m e d Barutçu arkada
şımız da 39 uncu olarak kayıtlı bulunmaktadır . Bu it ibarla (sıraya sıraya 
sesleri) kendilerine söz vermedik ve Halk Partisi Grubu adına Sayın İsmet 
İnönü'ye y ine Tüzük hükümler ine riayet ederek söz vermiş olduk. Bu iti
bar la Başkanl ık Divanı, karar veri lmediği için, yani lehte, a leyhte ve üze
r inde konuşulması için bir karar veri lmediği için sıraya tebaiyet e tmeyi 
muvaf ık görmüştür. Karar sizindir. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Müsaade buyurursanız bende
niz Tüzük hükümler ine istinaden arz ediyorum. Reis Bey Tüzüğün umu
mî hükümler ine tevfikan sıra usulünü ileri sürmektedir . Bendeniz 85 in
ci madden in son fıkrasının mutlak hükmüne istinat ed iyorum. 
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Sorar ım size, Anayasa Komisyonu Sözcüsü bendeniz konuştuktan 

sonra, Anayasa hükmüne taallûk eden hususlara cevap vermek isterse 

sıraya tâbi o lmadan buraya gelip cevap veremez mi? (O başka sesleri, gü

rültüler) Lütfedin, elbette verir. Hükümet isterse elbette gelir. (Gürültüler) 

Lûtfeyleyin efendim. Grupları ilâve etmişiz. Grup sözcüleri de istese gele

bilir demişiz. (Gelemez sesleri; gürültüler) Lütfedin efendim. 

BAŞKAN - Müsaade buyurun, efendim. Kendileri usul hakk ında ko

nuşuyor lar . Müsaade ediniz, konuşsunlar. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Eğer Tüzükteki hüküm; komis 

yon sözcüleri sıraya tâbi değillerdir. Hükümet sözcüleri sıraya tabi değil

lerdir. A m a grup sözcüleri sıraya tâbidir diye hüküm olsa doğrudur. Hal

buki son tadille grup sözcülerine sıraya tâbi o lmayarak söz ver i lmesinin 

sebebi hikmeti gruplar Meclis uzvu addedilir de ondan, Fethi Çel ikbaş 

arkadaşımız isterlerse grup sözcüsü sıfatiyle tekrar söz alıp konuşabi 

lirler. (Konuşamaz sesleri) konuşur, tüzük hükmü sarihtir. 

B A Ş K A N - Efendim, muhavere şekline sokmayın A h m e d Bey, Sayın 

Barutçu. Siz karşı gelen arkadaşların sözlerini cevap lamaktan ziyade 

usule müteal l ik beyanlarınızı ikmal buyurun. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Yüksek dikkatinizi çeker im Re

is Bey. İçtüzük hükmü sarihtir, mutlaktır. Grup sözcüleri konuşabi l i r . 

Grup reisleri grup sözcüleridir. Bizim tüzük hükümler imizde sarahaten 

vardır; 

Söz hakkımı kabul ederseniz konuşurum. (Konuşsun, devam etsin sesleri). 

Konuşay ım mı? 

Aziz arkadaşlar ım, ... 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun efendim, istinat ettikleri, usulün yani 

İç tüzüğün 85 inci maddesinin son fıkrasını okuyorum : 

(Komisyon veya bir parti grubu adına söz istediklerinde başkan veya 

sözcüsü sıraya tâbi değildir.) 

Bu hükme tevfikan C.H.P. Grup Başkanı Sayın İnönü söz istediler, 

grup adına. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - O başkan, ben sözcü. (Gürültüler). 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun. Sizin, usul hakkındaki sözleriniz bitti 

mi A h m e d Bey? 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Bitti. 
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B A Ş K A N - Müsaade buyurun efendim. Riyaset Divanı elbette tesir al

t ında ka lmadan vazifesini ifa eder. Şimdi usul hakkında söz a lanlara söz 

ver iyorum. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) - Sayın arkadaşlar ım, Tüzüğün hükmü 

mutlakt ır . Tıpkı komisyon sözcülerine ve Hükümet sözcüsüne o lduğu gi

bi Grup sözcülerinin de sıraya tâbi o lmadan her istedikleri zaman söz al

malar ı sadece bu hükmün mânasından değil, ş imdiye kadar yapmış ol

duğumuz tatbikattan da anlaşı lmaktadır. Onun için söz ver i lmesi yer in

dedir efendim. (Sağdan bravo sesleri, alkışlar). 

B A Ş K A N - Söz Barutçunundur . 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Sıtkı Yırcalı 'nın hüsnü şahadet i 

imdada yetişti. (Gülüşmeler). 

MUHİTT İN ÖZKEFELİ (Samsun) - Umumi temayül de öyle idi. 

M U R A D ÂLİ ÜLGEN (Konya) - Yalnız Sıtkı Yırcalı 'nın mı, yoksa Mec

lisin mi? 

AVN İ TAN (Afyon Karahisar) - Sabaha kadar dinleriz. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - U m u m u n tasvibinde b i lmem 

şüphe var mı? 

B A Ş K A N - Çok rica ederim, işin ciddiyetini bozmayal ım. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Aziz arkadaşlar ım, (Kısa kesiniz 

sesleri). Beni bir nebze dinlemenizi rica ederim. (Sabaha kadar dinleriz ses

leri). Çok güzel, teşekkür ederim. 

Bu kubbe alt ında her şeyden evvel teneffüs edilecek bir hakikat ha
vas ına ihtiyaç vardır. Bu havayı bol bol teneffüs edel im. (Kısa sesleri). Ri
ca eder im, lütfedin, beni dinleyin, sözümü kesmemeniz i rica eder im. Ben 
konuşmasın ı bil irim. Artık nerede biterse, oraya kadar sabrınızı rica ede
rim. (Mükerrer olmasın sesleri). Benim i fademde mükerrer olmaz, i t imat 
edin Barutçu'ya. Hüküm ve reylerinizi değiştirmek yeddi ikt idarında de
ği l im, A m a vicdanî muhakemeler inize bir unsur katacağını ümit eder im. 
Onun için lütfen dinleyiniz. 

Refik İnce ve 7 arkadaşının yüksek huzurunuza sunulan kanun tek

liflerinin başlığı şudur : Resmî daire ve müesseseler in siyasî parti lere be

delsiz mal devredemiyecekler ine ve bu daire ve müesseseler le münfes ih 

cemiyet lere ait olup siyasî partilere terkedilmiş gayr imenkul ler varsa 

bunlar ın da sahiplerine iade edileceğine ve yine siyasî partiler taraf ından 

genel menfaatler için yaptırı lmış olan gayrimenkuller in Haz ineye iadesi

ne dair kanun teklifi. 
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Demek ki kanun üç hükmü ihtiva ediyor : 

1. Resmî daire ve müesseseler, siyasî parti lere bedelsiz mal veremiye-

ceklerdir. Bu bir. 

2. Bu daire ve müesseseler tarafından ve bir de infisah etmiş cemiyet
ler taraf ından siyasî partilere veri lmiş mallar sahiplerine iade edilecektir. 

3. Siyasî partiler tarafından genel menfaatler için yapı lmış gayr imen
kuller Hazineye devredilecektir, üç. Çok partili hayata g i rmezden evvel 
ikt idarda Cumhuriyet Halk Partisinden başka bir parti bu lunmadığ ına 
göre ve evvelce teşkil edilen Terakkiperver gibi, Serbest Fırka gibi muha
lefet parti lerinin de pek kısa süren siyasî ömürleri esnas ında daire ve 
müessese lerden mal iktisap etmeleri veya genel menfaatler için gayri
menkul yapt ırmaları varit o lmadığına göre, bu kanun başl ığ ındaki siyasî 
part i lerden maksadın C.H.P. olduğu aşikârdır. (Soldan bravo, doğru, doğru 
sesleri, gülüşmeler). Kanunun birinci hükmüne gel ince daire ve müessese
ler, resmî daire ve müesseseler esasen bedelsiz mal vermek yetkisini ha
iz değil lerdir. Tâbi oldukları mevzuat bunu meneder. Mevcut kanun hü
kümler ini , bir boşluğu do ldurmaya matuf bir hüküm olmadığ ına göre, 
bu kanunda tekrar etmenin hukukî vechi o lmaması lâzımdır. (Soldan ama 
yapmış sesleri). Kala kala ne kalıyor? Bir derneğin bir siyasî part iye bedel
siz bir mal vermemesi . Bunun için bir prensip vaz 'etmek, böyle bir ka
nun ç ıkarmak fazla olur. Taleyrand' ın bir sözü vardır. Kel imeler, maksa
dı peçe lemek için bulunmuşlardır . Mevcut kanun hükümler in i tekrar et
mek bir haşiv o lduğuna göre bu haşviyattan tecrit ettik mi maksada gö
re kanunun başlığı şu olmak lâzımdır. Cumhur iye t Halk Part isinin uh
desindeki bir kısım gayrimenkulleri tasfiye eden kanun. (Soldan güzel ses
leri, Allah razı olsun sesleri), (Sağdan alkışlar). Çıplak hakikat budur. (Soldan 
vazıhtır sesleri). 

Bu kanun teklifinin getirdiği tek hüküm budur. Gerçekten bu teklif, 

A lakant arkadaşımızın da bir nebze temas ettiği veçhile, C.H.P. 'nin uh

desinde bu lunan gayrimenkuller in tasfiyesine dair daha evvel diğer mil

letvekil leri arkadaşlarımız tarafından verilen dört muhtel i f kanun teklifi

ni bir met in halinde birletirmiş ve bir siyasî edebiyat çerçevesi içine al

mıştır. Refik İnce ve arkadaşlarının kanun teklifinin birleştirdiği bu dört 

kanun teklifleri şunlardır : Antalya Milletvekili Âki f Sarıoğlu ve arkadaş

larının halkevleri hakkındaki kanun teklifi. Bu teklifte deniyordu ki; 

bunlar milletin parasiyle ve emeğiyle yapılmıştır, millete maledi lmesi lâ

z ımdır. Tek partinin inhisarında kalması doğru değildir ve parti binası 

olarak kul lanı lmamalıdır . Binaenaleyh millete iade edilmelidir ve yeni tü

zük hükümler ine tevfikan idare edilmelidir. İkincisi; Tokat Milletvekil i 
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Halûk Ökeren arkadaşımızın teklifi idi. Türkocakları binalarına taallûk 
eden bu teklifte de deniyordu ki; 1931 senesinde Türkocaklar ı feshedil
miş, fakat Türkocakları kendi rızalarıyla feshedilmemiştir, tek parti reji
minin ma lûm olan tazyiki üzerine Halk Partisinin hars evi o lduğuna dair 
yasas ına hüküm konan Türkocakları gene bu tazyik neticesi olarak daha 
sonra feshedilmişlerdir, gayrimenkulleri de Halk Partisine intikal ettiril
miştir. 1946'da imkân hâsıl olduktan sonra tekrar Türkocakları faaliyete 
başlamış o lduğundan bu gayrimenkullerin kendilerine veri lmesi lâzımdır. 

Esbabı mucibes inde şu da var; bizim yasamız ın 3 ve 4 üncü madde 
leri, Türkocaklar ının politika ile ilgisi olmadığını söyler Demokrat Parti 
programının 6 - 7 nci maddeler inde kabul edilen prensiplere uygundur . 
Bu gayr imenkul ler tekrar alınmalıdır ve memleket in 4 tarafında ocaklar 
faaliyete geçmişlerdir. 

Üçüncü teklif, rahmetl i arkadaşımız Eskişehir Milletvekil i İsmail 
Hakkı Çevik' in teklifidir. O teklif de şudur : Belediyelerden ve hususi ida
relerden Halk Partisine veri lmiş gayrimenkuller vardır. Bu gayr imenkul
ler, kanunî yetkileri olmadıkları halde bedelsiz veri lmiş veya takdiri kıy
metle veri lmişler, bunlar ma lûm olan tek parti devrinin tazyiki ile alın
mıştır, bunlar üzerinde müruru zaman cereyan etmez, bunun la beraber 
bunlar ın sahiplerine kanunla iadesi lâzımdır, yer inde olur. 

Dördüncü teklif; Erzurum Milletvekili Emrul lah Nutku arkadaş ımız ın 
teklifidir. Komisyonda, bir gün ifade ettiğine nazaran, kendi tekliflerini 
diğer kanun teklif lerinden daha uygun buluyordu. Sebebi? Çünkü, di
yordu, Halk Partisinin uhdei tasarrufunda bulunan, gayr imenkul ler in 
bir kısmı Hazineden veri lmiş paralarla yapı lmış o lmakla beraber bir kıs
mı da C.H.P. 'nin kendi parasiyle yapı lmış olabilir. Bunlar ın a l ınması mü
sadere manasın ı tazammun eder. Onun için benim kanun teklifim öteki
lerden daha uygundur, diyordu ve şunu istiyordu : C.H.P. 'ne 1927'den 
beri Haz ineden, belediyeden, hususi idareden veri lmiş ne kadar para var
sa hepsini Hazine ne f ine , C.H.P.'ne z immet kaydedel im, bunlar ı üç ayda 
veremezse , parası, emval i nesi varsa hepsini Tahsil i Emval Kanununa 
göre bu mat lubu tahsil edelim. Arkadaşımız bu teklifini diğer ler inden da
ha iyi, daha hukuki buluyordu. (Soldan gülüşmeler) 

Bu tasarılar, Anayasa Komisyonuna ve Adalet ve Maliye komisyonla

r ına havale edildi. Anayasa Komisyonuna havale edi lmeleri tabiî idi. 

Çünkü bir siyasî partinin temel lükünde bulunan, gayr imenkul ler in mül

kiyet inin ıskatına taallûk eden bir teklifti. Her şeyden evvel bu Anayasa

nın en esaslı bir hükmünü, mülkiyet hakkını, i lgi lendirdiği için Anayasa 

bak ımından bunları tetkik etmek zarureti aşikârdır. 
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Anayasa Komisyonu (adı geçen) tekliflerin bir kanun mevzuu olabil ip 
o lamıyacağmı , Anayasanın vatandaşlara tanımış o lduğu en esaslı hak
lardan birisine taallûku itibariyle araştırmak mevki inde idi. İşe Anayasa 
Komisyonunda mevzuun lâyık olduğu önem, bidayette veri lmiştir. Bu 
önemin muhtel i f cepheleri mevcuttu. Konu aynı zanda bir siyasî parti
nin, muhalefet partisinin gayrimenkuller ine taallûk etmekte idi. Bundan 
başka anayasa hükümler inin hakkıyle tatbik edi lmesini öteden beri bay
rak hal ine getirmiş ve Anayasanın tâyin ettiği n izam yol lar ından ikt idara 
ge lmiş bir partinin istikbale şâmil ananeleri, münasebet ler i hangi esas
lara istinat ettirmeyi düşündüğünü gösterecek olan bir öneml i mevzua 
taallûk etmesi noktasından da işin ayrı ve kendine mahsus cephesi var
dı. Anayasa Komisyonunda müzakereler imiz ilk defa hukuki cephe üze
rinde başladı. Esaslı konuşmalar oldu, günlerce devam etti, hattâ bir ar
kadaş ımın sözü hâlâ kulağ ımda çınlamaktadır. Şunu söyledi : Barutçu 
bu işin da ima hukuk cephesi üzerinde durmaktadır . Konunun politik ka
rakteri galiptir. Aziz arkadaşlar, Anayasa Komisyonundaki konuşmalar ı 
mızın havasını teneffüs ettikçe başka bir meyil v icdanları sardı. Bu mev
zuun parti lerarası bir konuşma ile hal ledi lmesinin daha uygun ve terci
he lâyık olacağı kanaati kalplere yerleşti. Bütün safahatını anlatay ım ar
kadaşlar. 

FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞLU (Manisa) - Anlatmıyor mu idin ki? 
Sadede geliniz... 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Sadetteyiz. 

FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞLU (Manisa) - Nerede sadettesiniz? 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Fethi Çel ikbaş arkadaşımız çık
tı, bu kürsüde, bu işin müzakeresinin neden akîm kaldığını ifade etti ve 
bir nevi biz im tarafımızdan akamete uğratıldığını ifade etti. Hakikat i öğ
renmeye ihtiyaç vardır. 

M E H M E T ALDEMİR (İzmir) - Bunların cevabı verildi. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Sözümü kesmeyin. 

B A Ş K A N - Devam ediniz. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Anayasa Komisyonunda aralık 
ayı içinde bir toplantıda Sayın Menderes de bulundu. Bana şu sözleri 
tevcih etti, dedi ki : Barutçu 'nun hukuki v icdanına hitap ed iyorum, bu 
gayr imenkul ler in mülkiyetini sadece hukuk prensiplerine istinat ederek, 
sadece eski Anayasanın hukuk nizamına istinad ederek müdafaa etmek 
doğru mudur , hakkaniyet midir? Bu gayrimenkul ler in mülkiyet ini yeni 
devrin icabına intikal ett irmek hakkın ve hakkaniyet in icabı değil midir? 
(Soldan güzel sesleri). 
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Cevab ım şu oldu : Arkadaşlar ımın ve kendisinin hukuki v icdanına hi
tap ed iyorum : Mevcut Anayasa hükümler i ve mevcut mevzuat dış ındaki 
mütalâalar la bu kanunun halline imkân var mıdır? Eski hukuk nizamı 
yeni hukuk nizamı diye birşey yoktur. Bir tek nizam vardır : O da Anaya
sanın hukuk nizamıdır. Halkevlerinin umumi menfaata hadim müesse
seler o lmak üzere vücuda getiri lmiş olanları bak ımından durumlar ın ı , 
çok partili hayata girdikten sonra bu hayatın icaplarına intibak ett irmek 
yer inde olacağına şüphe yoktur. Zaten C. H. Partisinin kararı da budur. 
Bu işin politik cephesidir. Bunun görüşülecek olduğu yer Anayasa Ko
misyonu değildir. Bu, parti lerarası bir konuşma ile ve bir an laşma yolu 
ile halledilebilir. Anayasa Komisyonu bu işi hal letmek için iki taraf ara
s ında görüşme yapı lması kararı ile mühlet tâyin etti. Hemen görüşmele
re başladık. 14 Aralık ve 15 Aralık tarihlerinde arkası arkasına iki gün 
Sayın Menderes ' le temas ettim. Birincisinde, Sayın yardımcı lar ı da vardı, 
Hâmid Şevket İnce arkadaşımız da hazır bulunuyorlardı . 

İkinci görüşmemiz yalnız kendisi ile oldu. Ve aramızda müşkülâts ız 
prensip mutabakat ına vardık. İnşirah ve memnunluk la ayrıldık. Vardığ ı 
mız karar şu oldu : Halkevleri Atatürk 'ün bir yadigârı olarak muhafaza 
edi lecek ve bir tesis haline getirilerek gayeleri ve mesai leri yeni devrin 
icabına uygun bir şekilde tespit edilecektir. Halkevi olarak, Halkodas ı 
olarak inşa edilmiş bulunan bütün gayrimenkuller ile tüzelkişi l iklerden 
Halkevi olarak kul lanı lmak üzere devir edilen binalar bu tesise dâhil ola
cak. Bütün bu ihtilaflı mevzularda bu şekilde bir kül hal inde hal ledi lmiş, 
olacaktır. Böyle bir prensip mutabakat ına vardıktan sonra, bunun tatbik 
şeklini gösteren bir tasarı bizim tarafımızdan hazır lanarak kendi ler ine 
veri lecek ve onların da tesisin tatbik şekli üzerindeki noktai nazarları alı
narak karşılıklı olarak nihai bir anlaşma şekline varı lacak. 14 - 15 Ara
lık günü vardığımız bu prensip mutabakat ı üzerine hazır ladığımız tasarı
yı Ocak ayının 31 inci günü kendilerine takdim ettik. Fethi Çel ikbaş ar
kadaşımız burada üçüncü yani son tasarıyı okudular. İlk tasarı üç esas
lı noktayı, vardığımız prensip mutabakat ı dairesinde gözönünde bu lun
durdu : 

1. Gayr imenkul kısmı. Halkevi olarak inşa edi lmiş, Halkevi olarak 

kul lanı lmak üzere bize intikal etmiş olanlar - Türkocakları bu meyanda -

ve bütün Halkodaları . 

2. Tesisin idaresi. Esasen tesise gidilmesi bir de şu sebeple oldu ki te

siste artık mülkiyet kalmaz. Meselâ şartlı hibe de olabilirdi, belediyelere 

veya hususi idarelere... Fakat şartlı hibe yaptınız mı mülkiyet inizde kalı

yor, şarta riayetsizlik olduğu takdirde dâva mevzuu olur ve gene mal sa-
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hibine intikal edebilir. Öyle bir sureti tasfiye bulal ım ki dedik, iki tarafın 

da müşterek olan arzusuna uygun, şereflerini korumak suretiyle maksa

da varmak mümkün olsun. Senin mülkiyet inden çıksın ve buna muka

bil politik mülâhazalar la bir tasarruf mevzu haline de getir i lmesin. Parti

ler d ış ında bir müessese olarak bugünkü şartların icaplarına uygun bir 

şekilde tespit edeceğimiz amaca hizmet edecek şekilde çal ışacak durum

da olsun. Bunun en uygun şekli tesis olabilirdi. Tesisin kimler tarafın

dan ne suretle idare edileceğini tasarıda gösterdik. Tasarıyı verdikten bir 

müddet sonra, Mart ayı içindeydi, Samet Ağaoğ lu 'na kor idorda tesadüf 

ett im, beklediğimizi söyledim. Bizim arkadaşlar da sıkıştırıyorlar, dedi. 

Başbakana söyliyeyim dedi. 5 Nisanda Başbakanla görüştüm. Grup ida

re heyet ine verdiklerini, müta lâa beklediklerini söylediler. 16 N isanda 

tekrar temas ettim. Kendileri temas edip alacak oldukları neticeyi bana 

bildireceklerini söylediler. Daima müspet intibalar içinde görüşüyor , 

müspet intibalar içinde ayrı l ıyorduk. Müspet intibalar içinde ayr ı lmamak 

için sebep de yoktu. (Kolay değil sesleri) Kabul ediyorum arkadaşlar . Bu 

mevzular hemen 10, 15 gün içinde, bir ay içinde bitirilsin, elbette kolay 

değildir. Takdir ediyorum, birçok kimselerle temas edecektir, noktai na

zarları bir anlaşmaya getirecektir. Biz de aynı şeklide temaslar yapıyor

duk. Demek Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziranın 11 inde Sayın Yırcal ı 

bana Mecl iste mukabi l tasarıyı verdi. Bir komisyon kurarak hazır ladıkla

rını söyliyerek... Bu mukabi l tasarıda bizim vardığımız prensip mutaba

katlarını aşan bir nokta vardı. O da şu idi : Bedelli ve bedelsiz C.H.P. 'nin 

iktisap ettiği bütün gayrimenkuller in tesise dahil edilmesi. 20 Haz i randa 

Başbakanı ziyaret ettim. Ve kendilerine dedim ki : Mukabi l tasarıda ken

dileriyle vardığımız mutabakat ı aşan şu kısım vardır, bedeli mukabi l inde 

C.H.P. 'nin aldığı bi lcümle gayrimenkuller in tesise dahil edi lmesini iste

mişler. Bu, teklif edilen kanun hükümler inin bize rıza ile kabul edi lme

sini teklif e tmek demektir. Halbuki vardığımız prensip kararlar ının ar

kadaşlar ımıza anlat ı lmasında fayda vardır, dedim. Ve üçüncü tasarıyı 

verd im. Sayın Menderes şu cevabı verdi. Ben arkadaşlara söyledim. Bu 

tasarıyı okuruz. Sonra o arkadaşlarla bir araya gelip konuşmak en iyi 

yo ldur. İstanbul 'dan Pazartesi günü buraya geldim, 25 Haziranda.. . O 

gün grup odasına davet ettiler, gittim, Sayın Demirel l i vardı, Fevzi Lûtfi 

Karaosmanoğ lu vardı, Maliye Bakanı vardı. Dediler ki; görüşmek için si

zi bekl iyoruz. Ben yeni haberdar o luyordum. Siz bir heyetsiniz, arkadaş

lar ıma söylemekl iğ im lazım gelir, dedim. 

Fethi Çel ikbaş burada bir noktayı yanlışl ıkla karıştırdı. Biz kendi ar

kadaşlar ımız la heyet halinde iken salâhiyetsiz o lduğumuzu söylemedik. 
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Müta lâamı kabul ettiler, Çarşamba günü toplanmak üzere ayrıldık. Ben 
arkadaşlar ımı haberdar ettim, Avni Doğan, Zihni Betil beraber Çarşam
ba günü D.P. grup odasına gittik. Karşı tarafta da Demirel l i , Yırcal ı , Ka-
raosmanoğ lu ve Maliye Bakanı vardı. Mukabi l tasarıda bedell i , bedelsiz 
bütün gayrimenkul ler isteniyordu. Yani prensip mutabakat ın ı aşarak is
teniyordu. Bizim arkadaşların hazırladıkları son tasarıda da Halkevleri
nin Halk Partisi olarak müşterek olmaları hariç bırakı l ıyordu. 

Demek ki bir prensip mutabakat ına varı ldıktan sonra, bir ayr ı lma ol
du mu iki taraf karşılıklı uzaklaşıyorlar, o zaman bunu telif, takrib e tmek 
icabediyor. Bunu söyledik, karşılıklı olarak bir an laşmaya varacağ ımız 
intibaı ile şu karara vardık; bütün bu gayrimenkuller in her birinin ayrı 
hususiyet ler i ve iktisap şekilleri vardır. Veçhei iktisapları gözden geçir ip 
her biri hakkında bir karara varmak yerinde olur. İki taraftan iki arka
daş memur edildi. Kâmil Gündeş, Sezai Erkut arkadaşımız (Bırak şunları, 
esasa geç sesleri, mahsus uzatıyorsun sesleri) Müsaade buyurun, sözüm ya
rıda bırakı lmasın. Bu iki arkadaş bir araya gelmişler. Mal iye müfett işle
rinin aldıkları mevcut kayıt lardan başka her bir gayr imenkulun ikt isap 
veçhini gösterir merkezde ayrı kayıtlar mevcut o lmadığ ından bunlar ın 
ancak mahal ler inden sorulmak lazımgeldiği vaziyetini anlamışlar ve ay
rı lmışlar. 

Arkadaşlar , bundan sonra 19 Temmuzda Anayasa Komisyonunun 
mutad toplantısına gittiğim zaman işlerin başka bir ist ikamet aldığını 
gö rdüm. Biz, asıl komisyon olarak ikinci defa bir içt imaa davet edi lme
dik. Arkadaşlar ımız nasıl bir intiba aldılar?.. Kâmil Gündeş , Ferid Melen, 
Halil Sezai arkadaşlar görüşmüşler, nasıl bir intiba ile ayrıldılar. İki ta
rafın murahhas lar ından mürekkep olan komisyon bir daha davet edi lme
den, haberdar edi lmeden, şahsen olsun bu işte çal ışan adam olarak ben 
de haberdar edi lmedim, Anayasa Komisyonunda bir hava âdeta bu işi bi
t irmek istemiyenler durumuna sokulmak istendiğimizi gösteren bir hale
ti ruhiye ile meşbu bir hava. Orada ifade ettim ve da ima da ifade edece
ğim, bu biz im havamız değildi. Kanun tekliflerinin net iceye get ir i lmesi 
havası , bütün diğer temayülleri, güzel temayülleri benim gibi düşünenle 
rin, çok güzel temayüllerini tesirsiz hale getirdiği görülüyordu. 

Arkadaşlar ; Anayasa Komisyonunda şöyle bir karara vardı lar : Bir su 

komisyonu teşkil edeceğiz, bu komisyon mevcut teklifleri tetkik edecek 

ve tevhit edecektir. Ve sonra konuşulacak öyle yapı ldı . 24 T emmuz Salı 

günü toplandık. Su Komisyonu şu teklifi getirdi : Diğer komisyonlar ı , 

Adalet Komisyonunu, Maliye Komisyonunu toplıyal ım. Bir met in hal inde 

bu teklifleri bir karma komisyon halinde tetkik edel im. Halbuki mese le 

1837 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

evvelâ Anayasaya uygunluk bakımından tetkik edilecekti. Bu Komisyo

nun işi o lamazdı . Anayasa Komisyonu burada direndi ve şu karara var

dı : Bu tasarılar bize havale edildi, bunların Anyasaya uygun olup olma

dığı bak ımından tetkik edilmesi vazifesi doğrudan doğruya bize aittir, bu

nu diğer komisyonların vazifeleriyle karışt ırmak doğru değildir. Vak ıa her 

komisyon kendi bakımından bir tasarının Anayasaya uygun olup olma

dığını tetkik edebilir, fakat bu işi mütehassıs komisyon olarak biz im tet

kik e tmemiz ve bir karara varmamız lazım gelir. Doğrudur. Anayasa Ko

misyonunun işi hakikaten Anayasa hukuku bak ımından tetkik etmesi 

iktiza ederdi ve iktiza eder. Sebebi şudur : Anayasa Komisyonu Mecl is 

vazifeleriyle mütenazır bir komisyondur. Hükümet vazifeleriyle mütena

zır bir komisyon değildir. Hükümet vazifelerini i lgi lendiren kanunlar 

Anayasa Komisyonuna havale edilmez. Onların ayrı komisyonlar ı vardır. 

Bir kanun Anayasa Komisyonuna, Meclis vazifelerini i lgi lendirdiği zaman 

havale edilir. Meclisin bir iç vazifeleri vardır. İçtüzüğü ilgilendirir, bir de 

Anayasa ile ilgili vazifeleri vardır. Bu vazifelerle ilgili kanunlar Anayasa 

Komisyonuna gelirse bunları komisyon anayasaya uygun olup olmadığı 

noktas ından tetkik eder. Anayasanın 103 üncü maddes i Anayasaya ay

kırı kanun çıkarmasını meneder. İçtüzük her komisyonu hatırlatır ki 

önüne gelen her kanunu bu bakımdan dikkate a lmaya mecbursun . Ko

misyon nazara alır demek, Anayasaya uygunluğunu bizzat tetkik eder 

demek değildir. (Malûm sesleri) Bu mütalâada olmıyan arkadaşlar var da 

onun için arz ediyorum. Anayasa Komisyonu yer inde olarak bu vazifeyi 

ifa e tmek üzere adı geçen kanun tekliflerini Anayasaya uygunluk nokta

s ından görüşmeyi kararlaştırarak toplantıyı bir gün sonraya bıraktı, ya

ni Çarşambaya . O gün geldik gördük ki, Anayasa Komisyonu top lanmak 

için bir sebep görmemiştir . Sebebi Demokrat Parti Grubu o gün yani , Sa

lı günü toplanmış ve bir prensip kararı almış; şimdi huzurunuza sunu

lan kanun tasarısının prensiplerini kabul etmiştir. Aziz arkadaşlar, mü

saade ederseniz bunlar son sözlerimizdir, bunları dinleyin saatler, daki

kalar sizin için işliyor, hükmünüzü elinizden alacak değiliz, b iz im yalnız 

fikirlerimiz ve birkaç sözümüz vardır, müsaadeniz le söyliyel im : 

Aziz arkadaşlar ım, kanaat im odur ki, Anayasa Komisyonunda tetkik 

edi lmekte bu lunan bir mevzuun; Anayasaya uygun olup o lmadığ ından 

evvel Parti grubu kararına bağlanması temenni ettiğimiz demokrat ik in

kişaflar bak ımından yerinde birşey değildir. Bir defa grup kararı grup ka

rarı tabiatiyle bütün grup mensubu arkadaşların dirseklerini bağlar. Rey 

veremezler . Ekall iyette kalanlar da ekseriyetin karar ına ittiba mecbur iye

tindedirler. Ekall iyette kalanlar Anayasa Komisyonundaki üye lerden ola-
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bilir. Herhangi bir meselede böyle olabilir. (Bunda ittifak var sesleri) Ben 

prensibi tenkit ediyorum. Sen ittifak var diyorsun. İttifak olmayabil ir . 

Kanun mevzularını çok partili demokrat ik hayatta ekseriyet partisi 

gruplar ında prensip kararlarına bağlamak muhalefet in murakabes in i sa

de muhalefet in değil Meclisin fonksiyonu, feyizli olarak yer ine get irmesi

ne engel olur, doğru değildir. 

Biz buna iktidarda iken hakikaten itina ediyorduk ve prensip karar -

lariyle bağ lanmamayı tercih ediyorduk. İşlesin Meclisin fonksiyonu. İşle

sin, muhalefet sözünü söylesin. Böyle o lmazsa Mecl isin işi, muhale fet şe

kil hal ine inkılâp etmiş olur. Ekseriyet partisi kendi g rubunda prens ip 

kararı aldıktan sonra Mecliste muhalefet olarak ne söyleseniz faydası 

yoktur. Halbuki bir unsuru hakikat getirebilirsiniz. Bu bak ımdan muha

lefeti Mecl iste serbest durumda dinlemek lazımdır. Muhalefet i d in lemek, 

şekil o lsun diye, değildir. Bunu kabul edeceğiz, demokras in in icabı bu

dur. (Bir saattir dinliyoruz, sesleri) (Eseri nezaketle sesleri) Eseri nezaket le. . . 

Ş imdi arkadaşlar, bu kısmı bitirdikten sonra Anayasa Komisyonunda 

söylemek imkânını bulamadığımız, bulamadığ ımız değil, söy lemek için 

fayda görmediğim.. . - Çünkü grup kararından sonra "desti payi bağlıdır 

dostlar ne yapsın, neylesin" durumunda idiler - mütalâayı Yüksek heyet 

huzurunda arz edeceğim. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Biz bu kanunu niçin hukuk 
esasları ile kabili telif görmüyoruz, niçin Anayasa hukuku ile kabil i telif 
görmüyoruz? (Gürültüler oraya gel sesleri) Şimdi oraya da geldik, söyl iyece-
ğiz ve nihayet bitecek efendim. 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Kanun teklifi ne diyor. Şunu di

yor : Halkevi olarak inşa edilmiş olan veya edi lmekte bu lunan veya 1950 

Mart ına kadar kısmen veya tamamen halkevi olarak inşa edi lmiş bulu

nan gayr imenkul ler Hazine namına tescil olunur. Sebebi? Bunlar ın pa

raları Hazineden al ınmış deniyor. Bunların iktisap veçhi şudur : Bu bi

nalar Haz ineden yapı lan yardımlarla, teberrularla halkın yardımlar iy le 

inşa edilmiştir. (Doğrudan doğruya Hazineden sesleri) Bu halkevleri C.H.Par

tisinin kültür kolu olup ayrıca bir şahsiyeti bulunmadığ ı için bu gayri

menkul ler Halk Partisi temellükündedir. Ve bu yardımlar Büyük Millet 

Mecl is ler ince kabul edilen kanunlarla yapılmıştır. (Soldan, o vakit Anayasa
ya muvafık mı idi sesleri) Arz edeceğim, Anayasaya muvafık mı idi değil mi 

idi, görüşümüzü arz edeceğim. Yalnız müsaade ediniz. 
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Nedir bu yardımlar? Arkadaşlar bu yardımlar bütçe kanunlar iy le di

ğer bütün derneklere yapıldığı gibi bir teberrudur. 

M U H A R R E M TUNCAY (Balıkesir) - Kime? 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Halkevler ine teberrudur. Teber
ru, temel lükün esbabındandır. Mal edinirsin, temellük edersin. Ne ile? 
Y a teberru suretiyle, ya vasiyet, ya tevarüs suretiyle. Ya çalışırsın, kaza
nırsın, temel lük edersin bu yollarla mülk edinildi mi tam serbesti ile ta
sarruf edersin, teberru ile de "öyle" mülk edindi mi mevzuat dahi l inde bi
lirsin ki artık istirdadı mevzuubahis olamaz.. . (Soldan gürültüler) 

REFET A K S O Y (Ordu) - Tezada düşüyorsun, hem teberrudan bahse

diyorsun, hem de halkevlerinin şahsiyeti hükmiyes i yoktur d iyorsun. 

B A Ş K A N - Olmaz, müzakere bu suretle intaç edi lemez. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Bir defa kanun h ü k m ü n ü n 

prensibini söyl iyeyim. 

B A Ş K A N - Ahmed Bey; sual irat eder şekilde devam etmeyin. Arka

daşlardan rica ediyorum, işin neticelendiri lmesi için hatibin sözünü kes

mesinler. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Neden istirdat edemez? Art ık 
mülkiyet ine dahil olmuştur. Bunun teminatı Anayasadır . (Teberrudur ses
leri) Anayasadak i temellük vatandaşın tabiî hakkıdır. Ne suretle temel lük 
edileceğini hususi kanunlar tayin eder, Medeni Kanun tayin eder, Mede
ni Kanun hükümler i dahil inde temellük ve tasarruf ederim, bu hakkımız 
Anayasay la müemmendir . 

M U A M M E R OBUZ (Konya) - Şahsiyet ister Faik Bey. 

B A Ş K A N - Muammer Bey, hatibin sözünü kesmeyiniz. Par lamento 
konuşmalar ı bu şekilde cereyan edemez. Hatibin noktai nazar ına fikirle
riniz uygun olmıyabilir. 

FAİK A H M E D B A R U T Ç U (Devamla) - Gelir sizde söylersiniz mân i 

yoktur . 

Temel lükünüze dahil oldu mu, mülkünüz oldu mu Anayasa ancak 

mülkün bedeli mukabi l inde alınabileceğini söyler. Mülkiyet in başka tür

lü iskat ına gidilemez, der. Ondan sonra Anayasa hükümler i sıralar. Mal, 

can gibidir. Ona taarruz edi lemez. Fert taarruz edemez, cemiyet taarruz 

edemez, k imse taarruz edemez. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) - Muğ la l ı Mustafa taarruz eder. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Kanun hükümler ine herkes ri

ayetle mükelleft ir, vatandaş riayetle mükelleftir, Hükümet riayetle mü-

1840 



CHP MALLARININ TASFİYESİ, HALKEVLERİNİN KAPATILMASI 

kelleftir, mecl is riayet etmekle mükelleftir. Bütün mevzuata herkes riayet 

e tmekle mükelleftir. (Halk Partisi değil sesleri) herkes riayetle mükelleft ir . 

Bu Anayasa hükümler i Anayasa Komisyonunca bir bir tetkik edip göz

den geçirdikten sonra karara varı lması iktiza ederdi. Ne yapt ı Anayasa 

Komisyonu? Arkadaşlar ım, arz ettiğim gibi ileriye doğru, arz ett iğ im tet

kik ist ikametine doğru adım atmak serbestisini grubu kararı karş ıs ında 

haiz o lmadığı için geriye doğru dönerek şikâyetçiye diyor ki, sen diyor, 

mülkiyet hakkı iddiasındasın ama, senin bu kazancın meşru değildir. 

Sen bu paraları nereden aldın? Sana verilen bu paralara ait kararlar ka

nunlara, Anayasaya uygun değildir. Aldığı paralar var ya bu, Anayasaya 

uygun değildir. Sebebi : Anayasanın 84 üncü maddes i sarihtir. Bu 84 

üncü madde diyor ki, "Vergi, vatandaşın, Devletin genel giderler ine işti

rak payıdır." Binaenaleyh hiçbir kimsenin şu ve bu namla vergi tahsi l ine 

salâhiyeti o lmadığını anlatmak istiyor. Arkadaşlar ımız bundan şunu çı

karıyorlar : Giderler demek, umumi hizmetler demektir . U m u m i giderler 

u m u m i hizmetler olarak al ınmaktadır ve umumi hizmet lerden başka ye

re masra f edi lemiyeceğini çıkarıyorlar. Öyle değil... 

B E H Z A T BİLGİN (İzmir) - Öyledir. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Öyle değil. (Ya ne? Sesleri). Ana 

yasanın 96 ncı maddesi Devlet malının bütçe dış ında sarfedi lemiyeceği-

ni söyler. Bütçe dışında sarfolunmaz. Milletvekilleri Bütçe Kanunu ile ge

lir ve giderleri tasdik ederler. Devlet gelir ve giderleri tasdik edi lmedikçe 

sarfiyat yapı lamaz. Milletvekilleri gelirlerin israf ed i lmemesine itina eder

ler. A m a Anayasa; şuraya şuraya para veri lemez umumi hizmetler 

d ış ında teşekküllere yardım, teberru yapı lamaz, diye h ü k ü m vaz 'e tmiş 

değildir. Bir mâni, bir hüküm yoktur. Nitekim; kabul ettiğiniz bu sene

nin bütçes inde, ben size göstereyim, hukuk kurumundan tutun, daha 

bir çok cemiyet lere yardım yapılmıştır. (Onlar hayır cemiyetleri, şahsiyeti hük-
miyesi var sesleri). Ş imdi şahsiyeti hükmiyeyi de arz edeceğim. Başka en

teresan bir şey daha var komisyonun raporunda. Cemiyet ler in teberrula-

rı da Anayasaya muhal i fmiş! Niçin? Sebebi şu imiş : Cemiyet ler Kanu

nunda bir madde varmış, d iyormuş ki, (Diyor sesleri) Hükümet , cemiyet le

ri istediği zaman fesheder, işte bu kayıt, yani Hükümet in istediği z aman 

cemiyet ler i feshetmesi Anayasaya muhali fmiş, arkadaşlar ın müta lâas ına 

göre.. . Çünkü cemiyet teşkili hakkını takyit edermiş . Cemiyet teşkili, 

Anayasan ın her vatandaşa tanıdığı bir haktır, 70 nci madde mucib ince . 

A m a 79 uncu maddede onun hürriyet hududunun hususi kanunlar la ta

y in edi leceğini söyler. Hususi kanunda cemiyet teşkilini b ir takım kayıt

lara bağl ıyorsa bu Anayasaya muhal i f olmaz. Nasıl ki komünis t partisi, 
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kurulamaz. Anayasaya muhal i f midir? Hayır Anayasaya muhal i f dene

mez. Cemiyet teşkili hakkının fazla takyidi ant idemokrat ik görülebil ir, fa

kat antikonstitusyoneldir denemez. Anayasaya muhalefet ayrı bir mese

ledir. Cemiyet ler Kanunundaki hüküm nedir? Kökü dışıradı bu lunan ce

miyet ler in burada şube açabilmeleri Bakanlar Kurulunun müsaades ine 

bağlıdır. Bakanlar Kurulu müsaade eder. İcabederse müsaadey i geri ala

bilir. Böyle bir hükümün veya cemiyetlerin teşkilini bir derece ve umumi 

şekilde takyit eden bir kaydın hususi kanunda bulunmas ı Anayasan ın 

70 nci maddesinin, vatandaşlara tanıdığı cemiyet kurma hakkını ihlâl et

mez. Çünkü arz ettiğim gibi, Anayasanın 79 uncu maddes i cemiyet kur

m a hakkının hürriyet hududunun hususi kanunlar la tayin edi leceğini 

söylemiştir. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) - Bunlar ma lûm olan şeyler. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Evet çok doğru, ma lûm şeyler. 

Fakat ma lûm olmasına rağmen Anayasa Komisyonunun gerekçesini lüt

fen okuyuver in, Anayasaya muhaliftir, diyor. Yani bundan h ü k ü m istid

lal ediyor, diyor ki; böyle bir kayıt Anayasaya muhal i f o lduğu için bu ka

yıt la cemiyetler tabiatiyle iktidar partilerinin tesiri alt ına girer ve bina

enaleyh, artık istidlalin istidlali o cemiyeti ikt idardaki siyasî part iye te

berru Anayasaya muhal i f olur. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri ) - O sizin anlayışınıza göre. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Arkadaşımız Behzad Bilgin de
diler ki; halkevlerinin ayrıca bir şahsiyeti yoktur. Çünkü öyle kuru lmuş 
ve denmiş ki tüzüğünde. (Ne tüzüğü sesleri, tüzük yok). Partinin tüzüğü ve 
onların da tal imatnamesi var... Halkevleri partinin kültür kolu olarak ku
ru lmuş. (Gürültüler, niye kurdunuz, kurmasa idiniz sesleri) Çok eski zamana 
aittir. Bu kurulun kanuna muhal i f tarafı var mı? Hangi kanuna muha
liftir, gösterir misiniz. Muhal i f tarafını gösterin (Şahsiyeti hükmiyesi yok ses
leri). Şahsiyet i hükmiyesi yok, evet, partinin kültür kolu olarak teşkil 
o lunmuş. (Olmaz sesleri) Niçin o lmaz? Realite bu. (Gürültüler). 

Diyebilir misiniz ki şu kanunun şu maddes ine muhalift ir. Tetkik 

edin, böyle bir hüküm var mı? Böyle bir hüküm yoktur arkadaşlar. . . Siz 

bugün mese lâ Demokrat Parti olarak bir kültür kolu, bir gençl ik kolu vü

cuda getirseniz, ki Avrupa 'da birçok partilerin bu nevi teşkilleri vardır... 

(Yoktur sesleri) Bir çoklarının tüzüklerinde bu yolda hükümler mevcuttur . 

B A Ş K A N - Siz devam buyurun. 

Bırakın efendim, kendi telâkkisini izah ediyor, müdaha le e tmemeniz i 

b i lhassa rica ederim. Devam etsinler, bitirsin sözünü. 
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Buyurun. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Bir kültür kolu vücuda getirse
niz, buna ayrıca şahsiyet vermeseniz; niçin şahsiyet vermediniz , kanuna 
muhali ft ir diyebi lmek için mesnet lazımdır... (Gürültüler) 

KÂMİL G Ü N D E Ş (Kayseri) - Para veri lmesi işi ne o lacak? 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Para veri lmesi kanuna muhal i f 

mi? Hangi kanuna muhalift ir? Söyler misiniz? 

KÂMİL G Ü N D E Ş (Kayseri) - Bütçe kanunlarına. 

DEVLET BAKANI FEVZİ LÛTFİ K A R A O S M A N O Ğ L U (Manisa ) - Hati

bin azar lamaya hakkı var mıdır? Azarlar gibi konuşuyor. . . 

Hatibin haddini bi lmesini ihtar etmenizi rica ederim, Reis Bey. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Barutçu arkadaşlar ına hürmet i 

bilir. Bu sözü sana ret ederim. 

HÜSEY İN FIRAT (İçel) - Hürmeti bilen bir insan mıs ın? Söyledikleri

nin mevzu ile alâkası yok. 

M E H M E T KÂMİL BORAN (Mardin) - Hakkı yoktur. Bu ne demek? Ne 

münasebet le sözü kesil iyor? 

BAŞKAN - Barutçu devam edin. (Soldan devam sesleri) 

ÂKİF SARIOĞLU (Antalya) - Milletin o lduğunu inkâr edebilir mis in? 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Arkadaşlar, ben konuşmamı bi

l ir im. Müsaade edin. Asabi leşmeniz için sebep yoktur. 

BAŞKAN - Efendim, devam edin. (Devam sesleri) 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, ben işin hu

kuki tarafını izah ederken bir noktayı size tekrar arz edeyim : Biz bu gay-

r imenkul ler üzerinde, u m u m a mal e tmemek için, bu gayr imenkul ler i ne 

devrin icapları veçhile maksat lar ına hadim bir şekilde ça l ışmak üzere 

u m u m a mal e tmemek için bu bizim malımızdır, şekl inde bir davanın mü

dafii değiliz. Bunu bilin. Yalnız kanun mevzuu olamaz, diyoruz. Hâlâ da 

o fikirdeyiz. Partimin noktai nazarı hâlâ odur ki; biz bu işi bir tesis ha

l inde u m u m a mal etmek kararındayız ve buna kaniiz ve bu m ü m k ü n d ü r 

diyoruz. 

E T H E M VASSAF A K A N (Kocaeli ) - Milletin malı nasıl sizin oluyor? Ba

rutçu rica ederim bunu izah ediniz. 

B A Ş K A N - Efendim, her cümleye ayrı ayrı sual tevcih buyurursanız 

sözlerini ikmal edemezler. Barutçu'dan da rica ediyorum. Sözlerini ikmal 

buyursunlar . 
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FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Bir an evvel ikmal e tmek için 

bana biraz lütfedin. (Gülüşmeler, insaf, hangi bizar lütuf sesleri ) 

Refik İnce ve arkadaşları gerekçelerinde diyorlar ki : " İkt idardaki Hü

kümet , ikt idarda bulunmaktan mütevell it nüfuzunu kendi mevcudiyet i 

ni takviye için istimial edecek olursa, âmme vicdanını rencide eder. " Ar

kadaşlar ımız Meclisten çıkan kanunlarla yapı lan yardımlar ı hukuki vic

danı rencide eder mahiyette göstermektedir ler. O kadarla iktifa etmişler, 

Anayasa Komisyonu gibi Anayasa muhaliftir, dememişler . Tekli f sahiple

rinin görüşü bu : Hukuki v icdanı rencide eder. Hukuki v icdanı vücuda 

getiren hukuk prensipleridir. Bizim davamız şudur : Hukuk prensipler i

ne aykırı iş yapmıyal ım. Türkocaklar ına ait mevzu komisyonda müzake

re edi l irken arkadaşlarımız rıza ile olmamıştır, dediler. 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) - Asla rıza ile o lmamışt ır . 

C E V D E T BAYBURA (Gümüşhane ) - Biz de orada bulunduk. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Mânevi bir cebir vardı , r ızamız 

mevcut o lmadığı için bu iktisapları meşru değildir, dediler. 

M U S T A F A EKİNCİ (Diyarbakır) - Adalet Komisyonunda siz söylediniz. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Adalet Komisyonunda ben hiç 

bu lunmad ım. 

M U S T A F A EKİNCİ (Diyarbakır) - Başbakan v icdanınıza hitap ettiği 

zaman, emir verilmiştir, imza edilmiştir, dediniz. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Şimdi bir vatandaş müracaat et

se, Mecl ise dese k i : Benim gayr imenkulum el imden r ızam harici a l ınmış

tır. Va tandaşa yapılacak muamele arzuhalini Dilekçe Komisyonuna ha

vale e tmekten ibarettir. Dilekçe Komisyonunun vereceği cevap "bu huku

ki ihtilâf mevzuudur, mahkemeye müracaat et" den ibarettir. Mebus ola

rak... 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) - Siyasî nüfuzla girmişsiniz her tarafa. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - O vatandaş mebus olup da mü

racaatını kanun teklifi olarak yaparsa.. . 

B A Ş K A N - Rica ederim, ma lûm olan şeylerden bahsetmeyiniz , parti

nizin noktai nazarını belirtiniz. (Gürültüler, müsaade etmiyoruz sesleri). 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Konuşma hakkımı nasıl tahdit 

edersiniz. . . (Esasa geç sesleri). 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) - İlmî görüşle esasa gel. 
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FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Yaparsa kendine Anayasa Ko

misyonunun vereceği cevap, Arzuhal Komisyonunun vatandaşa vereceği 

cevaptır. Kanun önündeki müsavat prensibinin icabı budur. Bir vatan

daşa adlî merci tanırsın, diğer bir vatandaşa başka bir muame le tatbik 

edersin; işte bu, hukukun en esaslı bir kaidesine aykırı olur. 

Kanun yaparız, ancak kanunun da tabi o lması lazım gelen değ işmez 

prensipler vardır. Aziz arkadaşlar, Anayasadaki hakların garantisi nedir. 

Mücerret Anayasaya bunların yazı lması kâfi değildir. Bu hakların garan

tisi bunlar ın n izamlanmasında riayet edilmesi lazım gelen lâyemût hu

kuk prensipleridir. 

Bazı arkadaşlar ım burada bazı hukuk otoritelerinden nakil ler yapt ı

lar. Aynı kitaplarda aynı prensipler yazılı o lduğuna göre lütfen onları da 

müta lâa buyursunlar. 

A B D U L L A H GEDİKOĞLU ( A n k a r a ) - Faik Ahmed Bey, sen temiz 

adamsın , sen çekil de Avni Doğan Bey söylesin. Vallahi kendini yıpratı

yorsun. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Müsaade buyurun efendim. 

B A Ş K A N - Lütfen devam ediniz. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - A iki gözüm Reis Beyim merha

met edin de sözümü kestirmeyin. 

Bir kanunun yapı lmasında muayyen, malûm olan bu hukuk prensip

lerine riayet esastır. Kanun önünde müsavat esasına riayet e tmek esas

tır. Adalet önünde müsavat esasına riayet esastır. 

Beni mahkeme huzuruna sevkedersin. Öteki hakkında kanun yapar , 

senin iktisabın siyasîdir, senin iktisabını kanunla düzeltir. 

H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Ankara) - Bu maddeye cevap versin. 

B A Ş K A N - Efendim; müsaade edin, hariçten sual irat edi lmez, devam 
edin efendim. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Kanun önünde h imayede müsa

vat prensibine uymaz. Muayyen prensiplere riayet edi lmezse tenkit etti

ğimiz şeyleri bir başka şekilde tekrar etmiş oluruz. Prensip olarak tabi ol

mamız lazım gelen esasları, siz vaktiyle böyle idi, böyle yapı l ıyordu, onla

rı düzelt iyoruz diye bozarsak, riayet e tmemek yo lunu tutarsak doğru bir 

şey olmaz. Neden o lmaz? Arkadaşlar, hukuki Devlet o lmanın tek şartını, 

hukuki kaidelere bağlılık o lduğuna göre bu esastan inhiraf e tmenin açıl

masın ı istediğimiz yeni devir için sağlam bir temel o lmıyacağını kabul et

memiz lazım gelir. 
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H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Ankara) - Malları b ırakal ım mı? 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Arkadaşlar , şunu arz edeyim : 

Yeni bir siyasî ahlâk kaidesi kurmak lüzumunu Refik İnce ve arkadaşla

rı ileriye sürmektedir . Bir siyasî ahlâk ananesinin kurulmas ı hakikaten 

lazımdır, yerindedir. A m a bu hukuki n izama dayanan anane olabilir. Hu

kuk prensipler ine riayeti terbiye haline get irmekle bu kurulur. (Sağdan al

kışlar, bravo sesleri) Hukuki nizam olmıyan yerde hayat cehennem olur. 

(Sağdan ve soldan; bravo sesleri, alkışlar, uğultular) 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) - Şimdiye kadar halk o cehennemin 

içinde yaş ıyordu. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Herdevir, kendinden evvelki 

devri t ekemmüle götürür. Başka türlü olamaz. Sen, kendinden evvelki 

Mecl is in kararlarını icabında Anayasaya muhaliftir diye değişt ir irsen bu 

devamlı bir kararsızlığın devamlı bir huzursuzluğun sebebi olur. 

A B D U L L A H GEDİKOĞLU (Ankara) - Val lahi Barutçu sen bunu inan

madan müdafaa ediyorsun. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Müsaade buyurun. . . Ve o tak

dirde hakikaten huzur teessüs etmez. (Soldan, bravo sesleri, şimdi anlıyorsu

nuz, sesleri, alkışlar) 

Efendim, esas olan kaideler bozulmasın diye söy lüyorum. 

(Mütemadiyen aynı şeyleri söylüyorsun, kâfi sesleri) 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun efendim, hatip sözlerini bitiriyor. 

(Maksadı başka, bitirmez sesleri). 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Efendim bu gayr imenkul ler in 

Hazineye bir kanunla mal edi lmesi noktasında Cumhur iye t Halk Partisi 

noktai nazarını izah ettim. Eğer bu konuda aramızda başl ıyan an laşma 

müzakeres i devam edip tecelli edecek neticeleri bu kanunun yer ine bu

raya getirseydi, sizleri ve hepimizi çok memnun ederdi. Ne yapa l ım ki ol

madı . (Kaç sene sonra sesleri) Ben vazifemi ifaya çalıştım, biz noktai naza

rımızı izah ettik. Hukuk bakımından izah ettik, siyaset bak ımından izah 

ettik, her bakımdan izah ettik. 

Bundan sonra vazife sizindir, vicdanlarınızla başbaşasınız, istediğiniz 

kararı verebilirsiniz. (Sağdan alkışlar) 

B A Ş K A N - Teneffüs maksadiy le 15 dakika o turuma ara ver iyorum. 

B A Ş K A N - Oturum açılmıştır. 
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E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) - Efendim, şahs ımdan bahsett i ler, ce
vap arz edeceğim. 

B A Ş K A N - Şahsınıza sataşma olmadığına Riyaset Divanı kaani bu
lunmaktadır . (Soldan alkışlar). Zühtü Hilmi Vel ibeşe, buyurun. 

Z Ü H T Ü HİLMİ VEL İBEŞE (İzmir) - Aziz arkadaşlar; Yüksek Mecl is in 
tasvibine arz edilen tasarı, siyasî emniyet ve it imadın bir şartını yer ine 
getirdiği kadar siyasî ahlâk ve fazilet ananesini gelecek nesil lere ulaştıra
cak bir vesikadır. 

Bunun tarihî ve millî ehemmiyet ini hakkiyle izah edebi lmek için me
seleyi teferruatında değil, bütün şümuliyle esasından tetkik e tmek lüzu
muna kaaniim. Sayın İsmet İnönü'nün beyanatı bu kanaatimi takviye etti. 

İlk günden beri, muhalefet in sözcülüğünü yapan naml ı ka lem sahip
lerinin, aksini telkine çal ışmalarına rağmen 14 Mayıs 1950 seçimleri , 
m ü h i m bir inkılâbın başlangıcıdır. 

İnkılâp : İçtimai, siyasî bir sistem içinde, hürriyet ve emniyet i hapse
dilen bir milletin, bütün mânileri aşarak mukadderat ına hâk im olması
dır. Bu mâniler bazan cebrü şiddetle, ihtilâllerle yıkılır, bazan da mesnet 
siz kalan iktidar, memleket in huzur ve sükûnu bozu lmadan ortadan kal
kar. Şekli ne olursa olsun, millî bir hareketten doğan bu net icenin adı in
kılâptır. 

Bu millet çağlar boyunca, malında, canında, hürriyet inde emniyete 
u laşmaya çal ışmaktadır. İçtimai hayatta, zihniyet düzeninde Büyük 
Ata 'n ın derin ve şuurlu inkılâpları bize, Garbın devrimize en yakın hava
sını getirdi. Fakat, ondan sonra, Avrupa'y ı geçen asırda baştan başa sa
ran siyasî inkılâpların, oradaki milletlere temin ettiği kazançlara sıra gel
diği vakit, bunlara er işmek yine mümkün olmadı. 

1949 Temmuzunda , haftalarca süren kanunsuz luk ve tethiş devrini , 
onu takip ederek, bir seneden fazla süren sıkıyönetim rejimini, bu nesl in 
haf ızasından si lmeye imkân yoktur. 

Bütün bunlar, şahsi emniyet ve siyasî hürriyete varmak karar ından 
bu milleti vaz geçiremezdi. 14 Mayıs 'da halk yurdun her tarafında, tarla
daki işini, kasabadaki dükkânını , evdeki hastasını, şehirdeki rahat ını bı
raktı; genç, ihtiyar, sağlam, sakat, kadın, erkek bütün Türk Milleti k ıyam 
hal inde sandık başlar ına koşarak; istediği muvaffakiyeti temin etti. Seçi
me iştirak nispetinin yüzde doksanı aşmış olmasının manas ı budur. 14 
Mayıs neticeleri, milletin zaferini ilân etmiştir. 

İnkılâp prensipleri, peyderpey Yüksek Mecl isten çıkan kanunlar la 
mevzular ımız arasına girmektedir. Bu tasarı da bunlardan birini teşkil 
edecektir. 
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Teklifin esası birinci maddesindeki düsturdur : İktidarda bu lunan bir 

partinin, iktidardan aldığı nüfuz ve kuvveti, kendi mamelek in i art ı rmaya 

kul lanamıyacağıdır . Tecrübelerden alınan derslerle, tasarıda daha mü

şahhas ve sübjektif olarak ifade edilen prensip budur. 

Sayın arkadaşlar; bu teklifi Yüksek Huzurunuza getiren arkadaşlar ı

nızın, hiçbir beşerî ihtirasla hareket etmediklerine; sadece inkı lâbın düs

turlar ından birini daha, yazılı hukuk arasında görmekten başka bir emel 

bes lemedikler ine emin olmanızı bi lhassa rica ederiz. 

Her inkılâp umdesi gibi, teklif edilen prensip de, birkaç kar ihanın 

mahsulü , yeni icat edi lmiş bir nazariye değildir. Yapı lan şey nesil lerdir, 

v icdanlarda yer etmiş, dünün derinliğinden siyasî hayatın sathına çık

mış, bir maşer î iradeyi, ancak kâğıt üzerine dökmekten ibarettir. 

İnsanların, sakat bir s istemden, devamlı olarak gördükler i tazyiklere 

karşı, düşünceler inde hâsıl olan birlik, zamanla topluluğu sürükl iyen bir 

umde hal ine gelir. Tasarıdaki prensip de böyle doğmuştur . 

Hakikaten asırlarca Osmanl ı sisteminin hâslar ından, arpal ık lar ından 

bizar olan bu millet nesil lerce de "Hazinei Hassanın" ağırlığını çekmişt ir . 

Son zamanlarda, tek parti sisteminin aynı emeller güden faaliyetiyle kar

şılaşmıştır. İktidar, saltanat devrinde bile cesaret ed i lememiş şekil lerle, 

mil letin alın terinde pek teklifsizce tasarruflara geçmiş, ayrıldığı güne ka

dar kendis ine dolambaçl ı yol lardan muazzam bir servet payı teminine ça

lışmıştır. 

Sayın İnönü ve Barutçu arkadaşımız bize Anayasadan hayli bahsett i 

ler. Anayasamız ın 73 üncü maddes ine göre angarya yasaktır . Parti lerine 

mal ve mülk yapt ırmak için çalıştırılan vatandaşlar ın sayısını bugün tes

pite belki imkân olmaz; fakat vakıa inkâr edilebilir mi? 

Y ine aynı maddeye göre zoralım yasaktır. Maddî Hükümet kuvvet iy le 

sarılan, içindeki endüstri tertipleriyle birlikte, binde bir değeri mukab i 

l inde alınıp, partiye veya partinin bir lûtufdidesine maledi lmiş olan sade 

binalar, arsalar değil, büyük müesseseler de bu lunduğunu bi lmiyen var 

mıdır? 

Y ine Anayasanın 85 inci maddesi , vergiler ancak kanunla salınır ve 

alınır demektedir . Halbuki seneler ve senelerce, memleket in her tarafın

da, vatandaş, şu veya bu mahsulünü, malını, hayvanını pazara götürdü

ğü zaman, parti hesabına nispî veya maktu bir para ödemedikçe ve mak

buzunu göstermedikçe mallarını nakledemediğini unutacak kadar bir za

man geçmemişt ir . 
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Şu veya bu malın dışardan ithaline müsaade alan imtiyazlı baht iyar 
kimseler, partiye hisse tediye ederler ve aldıkları makbuzu, bir ferman gi
bi, Hükümet teşkilâtına göstererek o malı diledikleri bedel le, ferih ve fa
hur satar, kanunlar ına rağmen alenen karaborsa kurarlardı. Bunlar ın 
da üzer inden çok zaman geçmemiştir . Hepsi belki tevsik edi lemez, fakat 
delili hâlâ mevcut olanlar az değildir. 

Köylerde, Tahsili Emval Kanununa göre, parti aidatı toplıyan özel ida
re tahsi ldarlarından bu milletin neler çektiğini de her köyde uzun uzun 
d in lemek mümkündür . 

Bunlar organize mükellefiyetlerdir. Ya ianeler? İdare âmirler inin, be
lediye ve parti başkanlarının, tüccardan, esnaftan, malî müessese lerden, 
eşraftan menfaat va'di veya zarar tehdidi ile, yani mânev i zoral ımla parti 
namına toplanan paraların yekûnunu ancak Cenab-ı Hak bilir. 

Sadece bir kısmını misal olarak hikâye ettiğimiz bu usullerin henüz 
mahkeme i lâmına bağlanmaması , bunlara mâruz kalan yüz binlerce va
tandaşın tecrübesini, bildiğini ortadan kaldırır mı? Bütün bunlar Anaya
sanın sarahatle yasak ettiği vergilerdir. Lâkin bu tahsilat hususi şahıslar 
veya müessese lerden yapılanlardır. Devlet, Özel İdare ve belediyeler, köy
ler de bu mükellef iyetlerden, kendilerini kurtarmış değil lerdir. Onlar da 
çeşitli tertiplerle, (tâbiri mazur görmenizi ist irham eder im) halkın dediği 
gibi sökülmüşlerdir . Genel, katma ve özel bütçelerden al ınan paralar ın 
yekûnu altmış milyon lirayı aşmaktadır. Bu husustaki resmî kayıtlar 
mahkeme i lâmından farksız olarak kendi ikrarlarını tespit etmektedir . 

Ş imdiye kadar yalnız para ve menkulden bahsettik. İntifa silsilesi yal
nız bunlara münhasır değildir. Daha gayri menkul ler de var. Husus i şa
hısları bahis mevzuu etmiyeceğiz; partiye yalnız devlet mal ından, kanun
ların katiyen menetmes ine rağmen, özel idare ve belediyelerden, arsa, 
bahçe , zeytinlik, bina gibi birçok gayrimenkuller bağışlatı lmıştır. Hattâ 
bunlar ın tamirleri, her hangi bir âfetle harap olmaları hal inde, yen iden 
inşaları da, o dairelere yükleti lmiştir. Bir misal olarak z ikredel im : Çer
keş ve İlgaz belediyelerinin bağışladıkları binalar, bi lâhara zelzelede yıkıl
mışlardı . Bunlar bu belediyelere yeniden inşa ettirilerek parti böyle se
mavi âfetlerin zararından bile kurtarılmıştır. 

Bağış lanan binalar çeşitlidir. İçlerinde resmî daireler, okul olarak 

kullanılanlar, akar olarak irad getirenler vardır. Bir iki misal verel im : 

Şarköy Belediye Dairesi, Halk Partisine bağışlanmış, sonra belediye aynı 

b inada kira ile oturmaya devam etmiştir. Kayseri 'de Cumhur iye t i lkoku

lu, Konya 'nın Bozkır ında Mithat Paşa Mektebi, Burdur 'da Akşam Kız Sa

nat Okulu, Sivrihisar 'da iki parça Kızılbel mektebi Partiye hibe edi lmiş, 
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ondan sonra Özel İdare bunları partiden kira ile tutmuş, y ine aynı mek
tepler kendi binalarında kiracı olmuşlardır. 

Belediye ve özel idare tarafından bağışlattırı lan akarlar da dikkate şa
yandır . Mese lâ Sivrihisar Belediyesinin dükkânlar, ambarlar , kahveha
neler, İstanbul Adalar Belediyesinin gazino, dükkân, depolar, Samsun 
Belediyesinin matbaa, Siirt Belediyesinin fırın, Tekirdağ ve Zonguldak 
belediyelerinin sinemalar, bağışladıkları sayılabilir. 

Bağıştan başka, y ine bu mahiyette o lmak üzere bedel takdiri suretiy
le veri len gayrimenkuller vardır. 2490 sayılı Kanun, sarahaten menett iğ i 
halde, resmî dairelerden bu yolda yapı lan muamele ler çoktur. Bunlarda 
takdir ettirilen bedel hakkında bir fikir vermek için, mese lâ metruk mal
lardan bir kil iseye yalnız yüz lira takdir edildiğini söylemek, sizi tenvir 
edeceğine eminim. Takdir edilen bu bedel lerden b i rçoğunun da satışı ya
pan daire taraf ından bir hesap tertibi ile ödenmiş o lduğunu ilâve etmi-
ye l im. 

Bu binalar içinde de resmî daire olarak kullanılanlar parti taraf ından 
y ine aynı daireye kiraya verilmişlerdir. Bunlar ın senelik kira bedelleri, 
satış için takdir edilen kıymetten fazladır. 

Böylece halktan başka, Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere 
dahi, teberru ve o mahiyetteki tasarruflar yaptır ı ldıktan sonra kira na-
miyle de açıkça vergi sal ınmış olmaktadır. 

Bu gayrimenkuller in bu gibi resmî daireler tarafından e lden çıkarıl
masını mazur göstermek m ü m k ü n değildir. Bunlar resmî daire, okul gi
bi â m m e hizmetine veya akar gibi gelirleri bütçelerine muhassas gayri-
menkul lerdir . Bu fakir idarelerin, kendi ihtiyarlariyle, bu fedakârl ıklara 
katlandıklarını kabul etmek, bunların başındaki insanların akı l lar ından 
şüphe etmek olur. Bu çeşit tasarrufların umumi ve bütün memleke te şâ
mil o lmasına bakıl ırsa bu kanunsuz tasarruflarda idarelerin rızası bu
lunmadığ ı , kendilerine tesir ile yaptırı ldığı anlaşı lmaktadır. 

Üçüncü bir nevi de istibdal yanı t rampa yoludur. Tabiî takdir buyu

rursunuz ki, bu mübadeleler, daha kıymetli bir binayı, değeri daha az, 

hattâ nispetsiz derecede az bir gayr imenkule karşıl ık a lmak içindir. Bir 

misal vermek için söyliyelim • Maraş'da, halkevi, parti binası, s inema ve 

kahveyi müştemi l gayrimenkul, özel idare tarafından yaptır ı lmış sonra 

Halk Partisinin bahçeleri ile t rampa edilmiştir. Buranın vergi kıymeti 

30 000 liradır. Hakiki kıymetini Maraş'l ı arkadaşlar söylesinler. 

Türkocaklar ınm, muall imler birliklerinin ve daha başka dernekler in 

malları Halk Partisine nasıl ve ne şekillerde intikal ettirildiği de ayrı ayrı 
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maceralardır . Kanun teklifinin gerekçesinde bahsett iğ imiz bu usulleri 

burada tekrar ile sözü uzatmaktan kaçınıyoruz. 

Partinin böylece uhdesine geçen gayrimenkuller in miktarı 1 300 rad-

desindedir ; vergi kıymetleri elli milyon liradır. Hakiki kıymetler ini buna 

göre tahmin etmek müşkül olmaz. Bu suretle halktan, milletin alınteri 

mahsu lü olan ve âmme hizmetlerine tahsis edilmiş olan vergi lerden, res

mî mal lardan sırf iktidar nüfuzuyla alınan muazzam servet birkaç yüz 

mi lyon l iraya baliğ olmaktadır. 

Bu mallar ın büyük bir kısmı halkevleri namına alınmıştır. Kültür şu

besi diye tavsif edilen bu parti teşekkülünün, u m u m a değil yalnız parti

lilere açık olması hiçbir içtimai fonksiyonu olmadığını anlatmaktadır . O 

halde mücerret partiye para ve mal temini için, bir muvazaa perdesi teş

kil ettikleri meydandadır . Zaten bu isimle bir hukuki şahsiyet de mevcut 

o lmadığ ı gibi, bu namla kullanılan gayrimenkuller hep Halk Partisi na

mına mukayyet bulunmakta ve parti, icabında, bu binaların ist imal tar

zını değişt irmekte veya bunları kiraya vermekte o lduğu görülmektedir . 

Bütün bu vaziyetleri millet bizzat görmüş, bunlar ın iktisabı şekilleri

ne nefsinde mâruz kalmıştır. Hele mahall î âmme hizmetler inin mütevaz ı 

bütçeler le tatmin edi lememesinden zaten muztar ip olan halk, iktidarda

ki part inin bu idareleri, kendi hesabına istismar etmesi karşıs ında ayrı

ca büyük bir endişe de duymuştur. Bir partinin iktidar mevki ine kendi

si için bir intifa mevzuu yapmas ından doğan siyasî ve içt imai vah im ne

ticeleri, gözünün önünde cereyan eden hadiselerle anlamışt ır . 1946 se

çimler inde yaşadığı dehşet havası, iktidarın ne pahas ına o lursa olsun tu

tunmak istemesindeki maksadın dayandığı sebeplerden birinin de bu ol

duğuna kendisini inandırmıştır. 1946'dan sonra bir sene daha idame 

edilen sıkıyönetim havası bu kanaati teyit ettiği için milletin hiç bir şey

den y ı lmayan mukavemet i bir kat daha artmıştır. 

Halk Partisi iktidarını azlıkta bırakan sebepler arasında, milletin bu 

yüzden de ona karşı artık it imadı kalmamış olmasını z ikretmekte hata 

yoktur. Milletin kahir ekseriyetinin, iktidarın mal ed inme hevesine artık 

kanunî yol lardan mâniler konulması lüzumunda ısrar etmesi bu hare

ketlerin tabiî ve haklı bir aksülamelidir. 

Bu prensip, birbirinden haberi o lmadan aynı ıstırabı çekmiş bütün 

milletlerin, koydukları bir esastır. Fi lhakika Fransız inkilâbının bütün 

dünya hukukuna mal olan 1789 tarihli, "İnsan ve Vatandaş Hakları Be

yannames in in " 12 nci maddesi aynen şöyle demektedir : 
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(Madde 12. - İnsan ve vatandaş haklarının emniyet i bir â m m e kudre
tinin vücudunu lüzumlu kılar; demek ki, bu kudret, kul lanı lması kendi
lerine tevdi edilenlerin intifaı için değil, umumun istifadesi için tesis 
o lunmuştur ) . 

Bu beyannameyi ka leme alan Fransız inkılâpçıları, prensiplerini bü
tün dünyaya ilân ederken, kendi ler inden senelerce evvel bu hükümler in 
Birleşik Amer ika 'da Charleston Cumhuriyet i Anayasas ına konu lmuş ol
duğunu belki düşünmemişlerdir . Nasıl ki, bu teklifi ka leme al ırken, bu 
arkadaşlarınız da, yalnız Türk Millî şuurunda yer eden bir umumî kana
ati ifade e tmek istemişlerdir. 

Fakat bunu yalnız bizim değil, bütün dünya milletlerinin v icdanında 
yer etmiş bir prensip o lduğunu bu münasebet le tebarüz et t i rmenin fay
dalı o lduğuna kaniiz. 

Tasar ının birinci maddesi böylece siyasî ahlak, siyasî emniyet yönün
den çok m ü h i m bir âmme nizamı hükmü tesis etmektedir. Bu h ü k ü m ta
biî bu kanunun kabulünden sonra istikbali tanzim edecektir. Art ık iler
de hiçbir siyasî parti millet zararına iktisaplarda bulunamayacakt ı r . Me
sele böyle telakki edilince bu telakkinin realitedeki manas ı başkalar ı mal 
edinemiyecek, fakat yalnız Halk Partisi, çeşitli tertiplerle, tamamiyle gayri-
meşru olarak, eline geçirdiği malları muhafazada devam edecek demektir . 

Halk Partisinin de esasına muhal i f o lmadığını zannett iğ imiz prensip, 
â m m e nizamı olarak teessüs ettikten sonra, bu düsturun maşer i v icdan
da, millî bir irade halinde tekevvününe saik olan âmilin devamını , millî 
şuura teklife bile imkân olmadığına kaniiz. 

Â m m e vicdanı, sofistik medrese münakaşalar ına iltifat etmez; hakka 
veya haksız l ığa birtakım menşurlar arasından bakmaz. Tamamiy l e re
alisttir. Kendi gördüklerine, nefsinde tecrübe ettiklerine inanır. Bu hu
susta itirazı, istinafı, temyizi olmıyan kararını vermiş, hükmünü infaz et
miştir. Şimdi on beş aydır, her taraftan yükselen seslere lakayit kalına-
mıyacağı aşikârdır. 

Zaten eski iktidarın bu tasarrufları Anayasaya da, diğer â m m e huku
ku mevzular ına da muhaliftir. Bu itibarla tamamiyle batıldır ve bir hü
küm ifade etmez. Hususi hukuk cephesinden de ele al ınmış olsa, bu ka
nunsuz luk larda hüsnüniyet o lmadığ ından Medenî Kanun hükümler ine 
göre dahi zamanaş ımı yürümez . O halde milletin iradesi hak mefhumiy-
le t amamen kaynaşmış haldedir. 

B inaenaleyh bu âmme nizamı hükmünü evvel ine de teşmil etmek 
mümkündür . Kanun tasarısının müteakip maddeler i bu zaruret in mah
sulüdür. 
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Muhalefet organlarının, teessüfe lâyık bir l isanla işi medreseye dök
meye çal ışmaları hem hukuki hem siyasî çok sakat bir yoldur. Hâdise 
hususi hukuk sahasının tamamen dışındadır. 

İkt idarda bulunan partinin siyasî nüfuzunu, idarî salâhiyetlerini, 
Devlet kuvvetini Anayasaya aykırı kullanarak kendi hususi menfaatler i
ne alet etmesi vakıası karşısındayız. Böyle bir vaziyetin neticelerini, teş
ri kuvvet inin toptan hükümler le bertaraf etmesi salâhiyeti, hukuk yö
nünden münakaşa mevzuu bile olamaz. Aynı mahiyette bu lunan salta
nat malları için de hüküm aynıdır. 

Kaldı ki hususi hukuk çerçevesinden mütalâa edilse dahi, Anayasa 

yalnız prensipleri tespit etmiş tatbik şeklini, hakkında hiçbir kayıt koy

madan kanunlara bırakmıştır. Bu kanunları da değişmez telâkki e tme

miştir. Nasıl ki bugün yürürlükte, başka başka hükümler i havi mütaad-

dit ist imlâk kanunları vardır. 

Hususi hukuk kaidelerini tatbik iddiasında bulunanlar, kanun tasa
rısının, Halk Partisi baş ında bulunanların mallarına şâmil o lmadığını , ik
t idarda bu lunmuş bir siyasî partiye ait o lduğunu unutuyor lar . 

Her zaman iktidara gelebilecek siyasî bir parti, demokrat ik rej imin bir 

organıdır. Mahiyet i itibariyle alelade bir dernek değildir. Siyasî parti ile 

mese lâ her hangi bir Avcılar Kulübü, veya meslekî bir teşekkül mukaye 

se edi lemez. 

Nitekim son y irmibeş sene içinde tedvin edilen Anayasalar ın en dik

kate şayan tarafı siyasî partilerin yazılı hukuk sahasına a l ınmış olmala

rı, kendi ler ine esasiye hukukunda yer veri lmiş bulunmasıdır . 

Binaenaleyh arkadaşlar, hukukun ana prensiplerine t amamen uygun 
olan, esasiye hukukunun sahasına tamamiyle giren bu mevzuda tasvip 
buyurmanız ı rica ettiğimiz hükümler, milletinin iradesine, siyasî ahlâk 
prensipler ine, millî vazife me fhumuna da hizmet olacağını arz ederiz. 

Bu tarz polit ikanın siyasî cepheden kendi aleyhler indeki mahzuru 
ise, millî vicdanı bu derece sarsan bir mevzu üzerinde, hâlâ inat e tmenin 
husule getireceği reaksiyondur. Zamanla her şey unutulur, derler. Millet 
çektiklerini unutur mu bi lmem. Her halde Yüksek Mecl is, millî v icdanı 
tatmin etmekle Halk Partisine, ileride millet muvacehes ine ç ıkmak imkâ
nını vermektedir . Bunun ehemmiyet ini takdir edileceğini ümit e tmek is
teriz. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Sıtkı Yırcalı. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) - Sayın arkadaşlar ım, ne hazindir ki, bugün 

burada, millet iradesiyle iş başına gelmiş bulunan bir iktidarın topuna 
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birden, Anayasanın çiğnendiği ve Anayasanın ç iğnenmesinin doğuracağı 
vehamet i ileri sürülerek tehdit savurulmaktadır . Dün bize en basit insan 
haklar ının tanıdığı seyahat hakkını, serbestçe konuşmak hakkını , ser
bestçe parti faaliyeti yapmak hakkını, bütün bu milletin parası ile yapıl
mış olan, sokaklarda toplanıp kendi siyasetine karşı durmak imkânını 
vermek istemiyen, o zaman Anayasa ve hukuk kaidelerini hiçe sayan in
sanlar, bugün bize Anayasa dersi vermektedirler. (Şiddetli alkışlar). 

Arkadaşlar , kanun teklifimize karşı diyorlar ki; biz bir tesis kurmak, 
bu tesisi bütün millete mal etmek istiyorduk. 

Arkadaşlar , tesisin mânası , yalnız hukuki ıstılah olarak değil, en ba
sit vatandaşlar tarafından bile anlaşılacağı üzere, tek taraflı bir tasarruf
tur. 1947 kurultaylarında bu kararı almışlardır. Niçin o zamandan beri, 
aradan geçen beş seneye rağmen, bu tesisi kurup o müesseseler i mil lete 
mal etmemişlerdir? Niçin ekseriyet ellerinde iken, tesise g idememiş lerse 
bile, bunu bir kanun mevzuu yaparak gene millete iade etmemiş lerdir? 
Kaldı ki, bir defa Halkevleri doğrudan doğruya; kendi tüzükler inin ve bi
raz evvel Barutçu arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, kendilerinin yani bir 
siyasî part inin umdelerini kültürünü memlekette yayacak şeki lde orga
nize edi lmiş birer propaganda merkezidir. Böyle bir propaganda merke
zini o hüviyetiyle bütün bir millete mal etmenin manasını elbetteki sizler 
de takdir edersiniz. 

Son defa bize bir an laşma için ellerinde bir teklifle geldiler, diyorlar 
ki, bunu kesip attılar. Evet arkadaşlar, bu kesilip atılmıştır. Böyle bir ta
lepte bize ne zaman geldiler? Büyük Millet Mecl is inde Millet iradesiyle ço
ğunluğu sağladığımız sırada bütün toplantı larımızda millete karşı, bil
hassa Devlet nüfuzunu, teşriî kuvveti kendi partileri lehine ve menfaat i -
na kul lanarak yarınki emellerini tahakkuk ett irmek için haksız iktisap
larla malî kaynaklar temin etmek endişesinde olan kimseler in bu haksız 
iktisaplarını iptal vadinde bulunduk ve böyle bir parti olarak bizler ikti
dara geldik. O tarihten evvel de arkadaşlarımız tarafından Büyük Millet 
Mecl is ine bu gibi haksız iktisapların millete iadesi için 3 tane kanun tek
lifi getirilmiştir. Bunun siyasî hatta ahlâki manasın ı hepimiz idrak etmiş 
bulunuyoruz . 

Arkadaşlar , talebi ele aldık, bendeniz komisyonda bulunan bir arka
daşınız sıfatiyle bunu burada ifade etmek isterim. Baktık ki, eldeki tek
lif, sadece bugünkü mevcut Halkevlerinin kullanıl ışının tesisi mahiyet in
dedir. Y ine bunların tasarruf hakları doğrudan doğruya Halk Partisinin 
el inde kalmaktadır . Buna mukabi l bu tesisin idaresini ve masraf larını 
karşı l ıyacak tek bir gelir yoktur. Maksatları, uzlaşt ırma yolu ile bu tesi-
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sin yükünü y ine milletin sırtına yüklemekten başka bir şey ifade etmi
yor. Bu vaziyet karşısında Heyetimizin her hangi bir an laşmaya varması 
na imkân yoktu. Onun içindir ki, bendenizin dahil o lduğum ve Refik Şev
ket arkadaşımız ın baş ında bulunduğu ve bir kısım milletvekil i arkadaş
larımızla beraber bu teklifi yüksek huzurunuza get irmiş bu lunduk. 

Tekli f imizin hedefi, her şeyden evvel, her sahada olduğu gibi, bu 
memleket te siyasî ahlâkın temelini kurmaktır . Siyasî ahlâkın temel ini 
kurmak diyorum; evet, kanun teklifimizin birinci maddes i int izamı âm
me hükmü ile bu hedefi gütmektedir. İntizamı âmme hükmü yalnız bu
günü değil, yarını da garanti altına almaktır. Farzedel im arkadaşlar , Al
lah göstermesin bir gün gaflete düşmüş bir başka iktidar iş baş ına geçer 
ve y ine dünkü usullere baş vurursa (Soldan Allah göstermesin sesleri) veya 
yar ın her hangi bir şekilde iktidardakiler yanlış bir yo la sapar ve dünkü 
usul lere baş vurup kendi siyasî tahakkümü, kendi parti lerine mensup 
olan insanların menfaatini organize etmek yo luna giderse o zaman, hiç 
o lmazsa aradan 20 sene geçmiş de olsa hatta hususi hukuk hükümler i 
ne göre müruru zaman da olsa, yine millet iradesi ile gelecek olan bir 
Mecl is kendis inden hesap soracaktır diye bu yola sapmaktan mut laka 
korkacak, içinde endişe duyacaktır. (Soldan alkışlar). Aynı z amanda y ine 
öyle bir gaflet devrinde, arkadaşlar ım, tıpkı bizim geçen 4-5 yıllık müca
delemizde olduğu gibi, istikbale bakan gençler, geniş halk kitleleri, ada
let ve emniyet isteyen vatandaşlar böyle bir kanun karş ıs ında ist ikbale 
doğru yürür lerken içlerinde daha büyük bir ümit ve bir mücade le hızı 
duyacaklardır . 

İşte biz böyle bir siyasî ahlâk prensibinin temel olarak gerçekleşmesi 
arzusu ile buraya gelmiş bulunuyoruz. (Bravo sesleri). 

Diyorlar ki, Halkevlerine el koyuyorsunuz. Hayır arkadaşlar, Halkev

lerine el koymuyoruz . Teklif imizin ne maddesinde, ne ruhunda Halkevle

rine el koyma, onu yarın bizim iktidarımızın elinde Halkevi olarak yürüt

me gayesi yoktur. Biz sadece ve sadece o günün mevzuat ına aykırı ola

rak al ınmış paralarla yapı lmış gayrimenkulleri , o günün mevzuat ın ı çiğ

neyerek yapı lan iktisapları millete ve sahiplerine iade etmek gayesini güt

mekteyiz . Eğer onlar böyle gayrimenkuller dış ında kendi hususi , mal î 

kaynaklar ı ile ayrıca binalar kurup tesisat yaparak halkevlerini Halk Par

tisi kültür organı olarak yürütmek istiyorlarsa bunda tamamen serbest

tirler. Bu kanunumuz dışındadır. 

Y ine ileriye sürüyorlar ve diyorlar ki; bu kanun tasarısı Anayasaya 

aykırıdır. Bugün Anayasadan saydıkları kendi ikt isaplarına taallûk eden 

maddeler hangileridir? Bizim kanunumuzun Anayasaya aykırı o lduğu 
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hususundak i iddiaları sadece 74 üncü maddeye taallûk etmektedir . Bu 

madde diyor ki; "Hiçbir k imsenin malı değer bedeli ver i lmeden ne istimal 

edilebilir ne de istimlâk edilebilir". 

Biz im teklifimizin bu hükme aykırı bir maddes i veya zihniyeti mevcut 

değildir. 

Arkadaş lar ım; bunun üzerinde bi lhassa durabi lmek için müsaade

nizle, zamanlarınız ı israf etmekten çekinerek, kısaca teklifin baş ına te

mas edeceğim. Kanunun ruhunu teşkil eden üç madde üzer inde duraca

ğ ım. Geri a lmak istiyor. Neyi geri a lmak istiyoruz? 

1. Halkevi olarak inşa edi lmiş veya halkevi kul lanı lmakta olan gayri-

menkul ler i , 

2. Siyasî partilerin bedelsiz olarak Devletten, katma bütçe lerden, hu

susi muhasebeden veya belediyelerden, köylerden aldıkları gayr imenkul-

leri, 

3. O günkü mevzuata aykırı olarak takdiri bedel suretiyle y ine aynı 

tüzelkişi lerden alınan gayrimenkulleri . . . 

Bir defa birinci maddeye yani halkevlerine bakal ım. Mal iye müfett iş

leri vasıtasiyle Halk Partisinin kendi kayıt larında ve hesaplar ında yapı

lan tetkikata göre, halkevlerine Halk Partisi tarafından şimdiye kadar tek 

metel ik harcanmamışt ır . Buna mukabil Devlet bütçesinden, hususi mu

hasebeden, belediyelerden halkevleri namı alt ında veri len para lardan 

mi lyonlarca lira Halk Partisinin z immetinde bulunmaktadır . Şu halde ar

kadaşlar görülüyor ki, halkevleri; doğrudan doğruya milletin gerek bütçe 

yolu ile, gerekse vatandaşa zor kul lanmakla eziyetle, cebirle tahakküm

le, teberru ve yahut da bedenî olarak çalıştırmak suretiyle elde edi len pa

ralarla yapı lmış, yani milletin topuna ait âmme müesseseler mahiyet in

de mil lete geçmesi lazım gelen gayrimenkullerdir. Biraz evvel Bütçe Ko

misyonu Sözcüsü Behzat Beyin ifade ettiği gibi, bunların bizatihi tediye

sinde bile kanunsuz luk mevcuttur. Ahmed 'e teberru diyor, belediye, özel 

idare, köy ve saire, bu namla veriyor. Fakat Ahmet yerine Mehme t orta

ya çıkıyor ve Ahmet yerine parayı o alarak kendisi için sarfediyor. En ba

sit muhasebe usullerine ve bizim Muhasebei Umumiye Kanunumuza gö

re bu hal suçtur ve bir ceza müeyyidesi altında bulunan bir suiistimaldir. 

Bu bak ımdan olduğu gibi, işin mahiyeti ve oraya harcanan paralar bakı

mından da halkevleri binalarının Hazineye iadesi Anayasanın 74 üncü 

maddes in in hükümler ine, aykırı her hangi bir durum yaratmamaktad ı r . 

Bedelsiz al ınan gayrimenkuller ise zaten kanun yolu ile, teşriî salâhi

yet veya zor kul lanmak suretiyle teberru ettiri lmiş, o günün mevzuat ına 
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aykırı olarak milletten al ınmış mallardır. O günün mevzuat ına aykırı be

delsiz olmadığı için y ine bedelsiz olarak millete iade etmekteyiz . 

3 üncü katagoriye giren gayrimenkuller de bedel takdiri suretiyle, ya
ni o günün mevzuat ına uygun o lmayan yol lardan iktisap edi lmiş gayri-
menkul lerdir . Onların da o gün ödedikleri bedeli kendi ler ine iade e tmek 
suretiyle geriye a lma hükümler ini teklifimizle Yüksek Heyet inize arz et
miş bulunuyoruz . Görüyorsunuz ki, Anayasaya ve kanunlar ımıza aykırı 
diye iddia ettikleri teklifinizde Anayasanın 74 üncü maddes ine harf iyen 
hürmet edilmiştir. Hulasaten arz ettiğim iktisap suretlerine göre mil lete 
ve sahipler ine iadesi lazım gelen bu gayrimenkul lere ait hükümler ne 
Anayasan ın ve ne de kanunlarımızın ruh ve maddeler ine aykırı düşme
mektedir . 

Bunun dışında bi lhassa bir ay evvelki Faik Ahmed Barutçu 'nun iddi
alar ına göre, mahkeme yolu normal bir yoldur, nasıl ki, bir vatandaş ın 
mal ına el koyduğunuz zamanda mahkemeye müracaat ediyoruz ve nasıl 
ki, Di lekçe Komisyonuna müracaatta bulununca mahkeme yo lunu gös
teriyorsak, bizi de adlî mahkemeye sevkediniz diyorlar ve sizin Mecl isten 
kanun ç ıkarmakla yaptığınız hareket, fevkalade bir yoldur, Anayasay ı 
ç iğniyen bir yoldur. Yanl ış mütalâasını ileri sürüyorlar. 

Arkadaşlar , bu hükme varabi lmek için noktai hareketleri nedir? Bir 
defa şunu arz edeyim ki, biz yalnız bizim memleket imiz in misal ler iyle ye 
t inmedik, biraz evvel Zühtü Vel ibeşe arkadaşımızın izah ettikleri gibi, 
1777'de Amer ika 'da başlamak üzere, 1789'da Fransa 'da ve nihayet muh
telif Av rupa Devletlerinde 1848 ve onu takip eden inkilâplar ve en son bi
z im Cumhur iyet i takip eden inkilâbımızda bizde aynı şekilde bu gibi ik
tisap edi lmiş gayrimenkuller in sahiplerine, Hazineye iadesi için ya Ana
yasaya bir madde eklenerek, veya hususi kanunlar çıkarı larak h ü k ü m 
ler sevkedilmiştir . Biz, gerek beynelmilel idarî hukuk bak ımından ve ge
rekse â m m e hukuku ve hususi hukuk bakımından yeni bir şey icat et
miyoruz; esasen teessüs etmiş olan bir âdeti bugünkü şartlara, memle 
ket imizin millî durumuna göre hükümler le yüksek huzurunuza sevket-
miş bulunmaktayız . 

Asıl müh im mesele bu değil, asıl mühim mesele bu gayr imenkul ler 

için hakikaten civiliste bir görüşle yani hukuku hususiye görüşüyle adlî 

ve idareci olarak idarî kaza merci ine gidilebilir mi g idemez mi noktas ın-

dandır . Sizlere bu hususta üç misal vereceğim. Bin ikiyüz küsur gayri-

menku lden biri olarak Balıkesir 'de milletin gelirleri ile mektep inşaasına 

vazifeli ve o zaman öğretmen maaşları tediyesile görevli hususi muhase 

be tutuyor mütaahhide iki plân veriyor. Bir s inema binası yapacaks ın , 
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onun y a n m a bir de kulüp binası inşa edersin diyorlar. S inema binası ya

pılıyor, bir de yanında kulüp binası diye bir b ina kuruluyor. Bu binala

rın yekûnu aşağı yukarı , yanı lmıyorsam özel idareye iki yüz küsur bin li

raya mal oluyor. Kulüp denen binanın üstünde iki yatak odası, banyosu, 

yan ında 200 kişi alacak kadar bir salonu, onun alt ında da kalorifer da

iresi ve odalar vardır. Buraya 70 000 lira kadar bir k ıymet takdir edili

yor. Bunu tutuyorlar, seneliği 150 l iradan yani 15 lira aylıkla Halk Par

tisine kiralıyorlar ve aradan 10 sene geçiyor, yeni bir encümeni daimî ka-

rariyle bu b ina Halk Partisine takdir edilen 150 liranın 10 seneliği olan 

1 500 l iraya satılıyor ve verdikleri kira bedellerini de bu bedele mahsup 

ediyorlar. (Nerede FaikAhmed sesleri) Bütün bu devrede davacı o lması , hu

susi muhaseben in hakkını koruması lazım gelen vali, belediye başkanı 

İçişleri Bakanı aynı zamanda parti başkanıdır. 

Arkadaş lar ım; Maliyeye, Hazineye ait Bandırma'daki zeytinl ikler satıl
maktadır . Bunlar ihaleye çıkarılıyor. Herkes koşuşuyor, d ışardan on ki
şi kadar müracaat var, Halk Partisi de müracaat ediyor. Gelen on kişi
den, zanned iyorum ki, birisinin adı Salih, biri Niyazi'dir. (Hilmi Ural sesle
ri). Bunlar da müracaat ediyorlar. Ertesi gün art ı rmaya iştirak edecekler, 
gece otel lerine döndükler i zaman zabıta memurlar ı geliyorlar, nüfus kâ
ğıdınızı gösterin, siz asker kaçağısınız, karakola gideceksiniz, diyorlar. 
Karakola gidiyorlar. Polis Vazife ve Salâhiyetleri Kanununun 18 inci 
maddes i mucibince kendilerini 24 saat karakolda al ıkoyuyorlar. Adamlar 
ne o lduğunun farkında değiller; geliyorlar bakıyorlar ki, art ı rma o lmuş ve 
o günlerde her ağacın tanesi 10 lira 15 lira arasında satı l ırken beşer ku
ruştan zeytinlikler Halk Partisine ihale edilmiştir. 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) - Al lah belâlarını versin. 

SITKI Y IRCALI (Devamla) - Gene başka bir yerde, biraz evvel arz etti

ğ im gibi, mektep yaptırmakla, öğretmene maaş vermekle mükel le f bulu

nan hususi muhasebenin büyük bir binası vardır. Bu bina bedel takdir 

edi lmek suretiyle 250 liraya Halk Partisine satılıyor. Ertesi günü de ayda 

50 l iradan Halk Pratisinden mektep olarak kiralanıyor ve halen bu b ina 

mektep olarak kullanılmaktadır. Bunların her birini biraz evvel arz etti

ğ im tekli f imizdeki prensiplere tekabül eden birer misal o lduğu için, arz 

ed iyorum, lâalettâyin misaller değildir. 

Gene bir yerde, meselâ bizim ilimizin, Edremit ilçe merkez in in 11 ma

hallesi vardır. Bunlar toplanıyorlar, diyorlar ki; biz her mahal leye bir ma

halle odası yaptıral ım. Teberruda bulunuyorlar, bedenen çalışıyorlar, bu 

çok yakın zamanda, 1948 - 1949 senelerinde oluyor, odalar yapıl ıyor. 
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Aradan uzun bir zaman geçmeden hemen bir gün bu ihtiyar heyeti oda

sı levhalarını kaldırıp yerine Halk Partisi ocağı levhalarını asıyorlar ve bi

naları da Halk Partisi adına tescil ediyorlar. 

Sorar ım bütün hukukçu arkadaşlara, hukuku hususiye hükümler i 

dahi l inde bunu mahkemeye sevkedebilir miyiz? (Barutçu'ya soralım sesleri). 

Hangi hukuk mahkemesi , hangi idarî kaza merci i bu iş kendine geldiği 

z aman tetkik etmek salâhiyetini haizdir? Çünkü gerek idarî, gerekse ad

lî kaza mercileri vazife ve teşkilât kanuniyle, usul kanunlar iy le bağlıdır

lar. Usul kanunları bu gibi mahkemeler in ne gibi işler göreceğini tayin ve 

zikretmiştir. Onun dışındaki ihtilâflara bakamazlar . Kaldı ki, bunun dı

ş ında hukuku âmme bakımından, bizim memleket imizde, Amer ika 'da ol

duğu gibi adlî merciler ve yahut da Belçika'da ve bir kıs ım Avrupa dev

let lerinde olduğu gibi idarî kazanın, bir kanunun Anayasaya aykırı l ığını 

veyahut da bir idarî tasarrufun her hangi bir âmme kanununa aykırı 

o lup olmadığını tetkika salâhiyet veren yani, "const i t ionnal i te" ligini 

araşt ı rmaya imkân veren her hangi bir salâhiyeti mevcut değildir. Bu 

yüzden de onları umumi mahkemeye sevketmek, idarî veya adlî kaza 

merci ler inden geçirmeye bizim bugünkü mevzuat ımız müsai t değildir; 

bütün bu yollar kapalı bulunmaktadır . 

İşte arkadaşlar, teklifimizin ruhu buradadır. Biz bu teklif imizle bu 

kapıyı ardına kadar açmaktayız. Çünkü biz teklif imizde, bu b ina bedel

siz a l ınmış veya al ınmamış, veya Halkevidir veya Halkevi olarak inşa edil

miştir şekl inde verilen kararlara karşı Danıştaya müracaat etmek kapı

sını açmış bulunmaktayız , bedel bakımından da adlî mahkeme le re git

meler i imkânını sağlamış durumdayız . 

Görüyorsunuz ki, arkadaşlar; bugün yüksek huzurunuza getirdiği

miz kanun tasarısı ne Anayasanın ruhuna ve ne de mevcut mevzuata ay

kırı h ü k ü m taşımamaktadır . Aksine olarak dünkü yapt ığ ımız büyük in-

ki lâp da en basit hakları ç iğnemeyen insanların v icdanlarına, kafasına 

çöken ıstırabı kaldırmak için bu teklifi sunmuş bulunuyoruz . 

Arkadaşlar ; diyorlar ki, eğer bir kararı bir defa bozmaya başlarsak, 

eğer bir defa geriye doğru gitmeye başlarsak intizamı â m m e kalmaz. 

Arkadaşlar evet biz Demokrat Partili olarak millete vadettiğimiz, devri 

sabık yaratmayacağız prensibine dört elle sarılmış, sadık kalmış insanla

rız. Fakat onların yarattıkları devri sabıkı da, adaletsizlikleri, gayr imeşru-

lukları ve haksızl ıklariyle bugün içimizde devam ett iremeyiz. Bu, sosyal 

ve siyasî hayat ımızda onlar için de, bizim için de bir huzursuz luk olur. 

(Bravo sesleri) İşte biz bu teklifi bunun için sevketmiş bu lunmaktay ı z . 
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Kanun teklifimizin bütün bu açık hükümler ine rağmen gasıptan ve 
müsadereden bahsedenlere hak vermek lazımdır arkadaşlar. Çünkü on
lar buna dünden alışmış durumdadır lar , mantıkları ancak o ters pren
siple işliyor. Yaptığımız büyük inkılâp gösteriyor ki, hâlâ milletle bir hi
zaya gelmemişlerdir , gelmediler. (Gelemezler sesleri) 

Ve hâlâ arkadaşlar ım onlar iktidarı bir hizmet yeri telâkki etmiyorlar. 
İktidarı sırmalı bir kaftan, yaldızl ı bir koltuk ve kendi zamanlar ındaki gi
bi etrafındakilerin menfaatini devam ettiren bir nevi tılsımlı kuvvet ve ce
bir asası gibi kabul ederek onu gaip etmenin ıstırabı içindedirler. Bu ıs
tırabın tesiriyle elbetteki bizi şu veya bu şekilde i tham edeceklerdir . Fa
kat biz kanunu yaparken filan kimse beğensin, şuna buna hoş görüne-
lim diye yapmıyoruz. Bu milletten aldığımız i lhamla, kendi v icdanlar ımız
la, millî duyguyu bir nevi kanun maddesi hal inde tedvin e tmek için bu 
teklifi yapmış bulunuyoruz. (Alkışlar) 

Bize haset duyuyorsunuz diyorlar, bizi kendileriyle beraber yapabi l 
mek için mallarımızı gasbediyorlar, diyorlar. Onlar haset duyabil ir ler. Zi
ra bu lunduğumuz iktidarın hasedi içindedirler. Barutçu 'nun demin bah
settiği cehennem o cehennemdir ! (Bravo sesleri) A m a biz dün öyle bir mu
hitten geldik ki, onlar o binaların önünde bağır ırken biz bazan toplana
cak yer bulamadık. Bir hasır ölçüsü kadar bir dükkânı paramız la bize 
tu t turmamak yolunu ihtiyar ettiler. Zor yaptı lar. Biz o zaman bir ağacın 
alt ına gittik, ağacın üzerine bir levha çaktık; "Milletimiz gibi fakiriz, pa
ramız yok, binamız yok, hatta iktidarın zoru ile bina tutamıyoruz, yar ın 
paramız o lursa buraya bina inşa edeceğiz fakat o zamana kadar bu ağa
cın alt ında toplanacağız, millet hakkını aramaktan vaz geçmiyeceğ iz " de
dik. (Alkışlar) 

Biz o gün sert bir taşın üzerinde, sırtımızı bir ağaca dayayarak bin

lerce ve binlerce muztarip vatandaşa bu memleket in ıstırabını duyan ar

tık bu mil letin üstünde kimseye bir imtiyaz tanımıyan insanların hisleri

ne te rcüman olduk, onların heyecanını ifade ettik ve i lhamla buraya gel

dik. Eğer kalben, eğer v icdanen, eğer fikren inanıyorsak - ki böyledir - hiç 

k imsenin tehdidine a ld ırmadan bu kanunu gönül ferahlığı ile, bahtiyar

l ıkla çıkaracağız arkadaşlar! (Bravo sesleri, sürekli alkışlar) 

B A Ş K A N - Hamdul lah Suphi Tanrıöver. 

Ö M E R BİLEN (Ankara) - Usul hakkında. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

Ö M E R BİLEN (Ankara) - Muhterem arkadaşlar, (Gürültüler) Usul hak
kında. Elceza mincinsülamel . 
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Arkadaşlar , hukuki münakaşa, davaları asırlara intikal ett irecek ka

dar seyyal bir mevzudur. 

B A Ş K A N - Usule ait. (Devam sesleri) 

Ö M E R BİLEN (Devamla) - Usul, usul. 

Bugün müzakeres i yapı lan bu tasarının, â m m e hukuku yol iyle tetki

ki yapı l ı rsa birkaç celsede değil, bir ayda bile, muhalefet i tatmin edici bir 

karara varı lacağına ben şahsen kaani değil im. Gerçi müzakeren in uza

ması umumi efkârı tenvir için faydalı olsa bile "el işare yekf i " kabi l inden 

o derece konuşulmuştur . Binaenaleyh ... 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun efendim. Bana cevap ve rmeden r ica 

eder im, söze devam etmeyin. Şimdiye kadar usule ait birşey konuşmadı 

nız. 

Ö M E R BİLEN (Devamla) - Efendim sözlerim usule aittir. 

B A Ş K A N - İşitiyoruz, usule ait değildir. 

Ö M E R BİLEN (Devamla) - Arz etmek istediğim, malı mağsubun istir

dadı hakkında uzun boylu münakaşalara girmek yersizdir. Nasıl al ındı 

ise, y ine öyle alınır. İşte bu usulün ta kendisidir. (Alkışlar, gülüşmeler). 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun, Ömer Bey. Bu sözlerinizde usul yok

tur. Ben müsaade etmedikçe sözünüze devam edemezsiniz . Eğer müza

kerenin kifayetini arzu ediyorsanız önerge verirsiniz. 

Ö M E R BİLEN (Devamla) - Hayır, müzakerenin kifayetini teklif etmi

yo rum. (Gülüşmeler, gürültüler). 

BAŞKAN - Müsaade buyurun, sizden daha evvel söz a lmış bir arka

daşın, hiçbir milletvekili, hakkını çiğniyemez. Onun için size söz vermi

yo rum. (Gürültüler, kapak vurmaları). 

Ö M E R BİLEN (Ankara) - Öyle gürültü ile bir mil letvekil inin sözü ke

si lemez. Bir Milletvekili konuşuyor. Usul hakkında konuşuyor . Onun 

hakkı kelâmı vardır. 

B A Ş K A N - Size söz vermiyorum, buyurun. (Gürültüler). 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) - Arkadaşlar , kürsüye çı

kan hatiplerin ekserisi çok gençti. İki yaşlı hatibi dinlediniz : Birisi eski 

Devlet Reisimiz İsmet İnönü, biri de onun nesl ine mensup Hamdul lah 

Suphi , karşınızdaki naçiz arkadaşınız. 

İtiraf edeyim, ben im için çok hazin bir şeydir, memleket in fevkalade 

buhranl ı zamanlar ında beraber çalıştığım bir devlet adamiy le bu mese le

de tam bir muhalefet hal indeyim. Fikirleri baştan aşağı yanlıştır. Bu, acı-
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dır. Yanl ız bu acıyı duymakla kalmadım; vakaların, buhranlar ın uyandı

rıcı, ıslah edici bir tesiri o lmazsa memleket hesabına ne kadar büyük en

dişeye düşsek yeridir. Geçirdiğimiz buhranlardan Cumhur iye t Halk Par

tisinin asla istifade etmemiş, ders a lmamış, o lduğunu görmek bedbahtl ı 

ğ ına uğrayan bir kimseyim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar , bana müsaade buyuracaksınız, yorgun o lduğunuzu bili

yo rum. (Dinleriz sesleri). Birkaç perdeyi gözlerinizin önünde birer birer kal

d ıracağım. Konuştuğunuz meselenin kendine mahsus bir felsefesi, bir 

izahı vardır. Tam bir vuzuha muhtacız. Bu dâvayı ışık alt ında tutmak 

için ben, bu yaşlı adam, iyi niyetle size şahsi şahadetlerini arz edecektir. 

Ben yaş ım iktizası karşınızda bir mazi olarak duruyorum. Maziyi temsil 

eden adamlar geçmiş devirlerin tercemeihalidir. Beni dinl iyeceksiniz, bu 

yanl ış , haksız mal iktisabı ne suretle vukua gelmiştir, onu inandır ıc ı de

lillerle sizlere anlatacağım. 42 senedir memleket in yer yer kürsüler inde 

konuşuyorum. Bir tek defa yazı ile, sözle anlatt ığım şeyleri hakikate mu

haliftir diye tekzip eden kimse karş ıma çıkmadı. Muhalefet part is ine 

mensup gazetelerin hayret verici bir tedhişçi hareket ine mâruzum. Şaya

nı hayret d iyorum; eğer uzun seneler kendi kadroları içinde memleket in 

belli başlı hizmetlerine davet ettikleri, daha dün 1950 int ihabında biz im 

part imize tekrar girer misin diye müracaat ettikleri; part iye tekrar girmi-

yeceğ imi söylediğim zaman listemize ismini verir misin dedikleri adam, 

memleket te iki defa Hükümete gelen, bir defa da bundan daha büyük si

yasî hayata girecek bir adamı ifade ederek kabul eder misin diye teklif et

tikleri adam bir haftadan beri acaba bunu yıldırabilir miyiz diye en kor

kunç ve en çirkin taarruzlar karşısında bulunmaktadır . O taarruzlara 

ben evvelce de mâruz kaldım. Aynı kürsüde 1945 senesinde dört imzalı 

takrir veren arkadaşlarımız, aynı binanın duvarları arasında 1945 Hazi

ran ında dört imzalı ma lûm takririn sahipleri, bu takririn müzakere ler i 

beş gün sonraya bırakılarak; utanarak hatır ladığım mürettep bir taarruz 

karşıs ında bırakıldılar. O taarruza mâruz olanlardan biri bugün mil let in 

i t imadını kazanmış , Devlet Riyasetine getiri lmiş olan Celâl Bayar 'dır. O, 

geniş suiistimallerin içinde yer bulduğu, İş Bankası teşki lât ından mesul 

tutuldu. Söz alarak kürsüye çıktım. Dedim ki; onları i tham etmediniz ; 

kendiniz i i tham ettiniz. Sizin namzediniz olarak mebus seçi lmiş arkada

şınız y ine f ırkamızın vekili ve Başvekil i olarak senelerce vazife gördü. Ha

talar yapmış , suiistimallerde bu lunmuş, siz Büyük Millet Meclisi olarak 

mevcut değil miydiniz? Kendi kendinizi tecrim ettiniz. Onu değil. O, bir

den bire çok fena oldu, çünkü biraz hürriyet istiyen bir takrire imza koy

du. Şimdi aynı usulle, aynı zihniyetle beni tecrim ediyorlar. Emin olunuz 
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iftiraların madde madde üzerinde durmayacağım. Zira ben im için bu te

nezzülden ibarettir. Bu gibi bu cinsden tezvirlerle ben y ık ı lacaksam za

ten mevcut değil im. Yalnız mahzun o lduğum bir cihet var. İlk Reis imize 

hakaret l i bir kelime ile temas etmişim. Bunu tek bir muhal i f gazete yaz

dı ve ondan diğer muhal i f gazeteler aldı, şişirdiler, büyüttüler, beni yıl

d ı rmak ümid ine kapıldılar. 

Ben Anayasa ve Bütçe Komisyonunda konuştum. Uzun, kırk iki se

nelik hitabet hayat ımda hiç k imseden hiçbir vatandaştan hürmets iz bir 

l isanda bahsetmedim. Bu kürsüde İsmet İnönü'yü müdafaa ett iğimi işit

tiniz? İnanın, en ufak hizmetlere ben sevgi ile minnettarl ık hissiyle bağ

l ıyım. Ben yalnız vakaların cereyanını anlattım. Eğer vakalar yanl ış bir 

kararın neticesi ise, bunun mesuliyeti anlatana ait değildir. Bütün ihti

lâller, ihkılâplar kusurludur, belli başlı hatalarla malûldür. Bunlar ın tas

hihi, ikmali , yeni nesillerin fikir namusuna emanet edi lmiş mübarek va

zifelerdir. 

Muhte rem milletvekilleri; dağın, kırın, ormanın mevsimler i gibi beşe

riyet ormanın ın da mevsimleri vardır. Bir zaman oldu; yaprak dökümü 

gibi, taçların, tahtların dökümü oldu. Rusya 'da Romanof, A lmanya 'da 

Hohenzol lern, Avusturya 'da Habsburg hanedanları , İtalya Hanedanı , İs

panya Hanedanı gitti. Kral Ferdinant Bulgaristan'dan kaçtı. Kral Kostan-

tin Yunanis tan 'dan kaçtı. Bizim 600 küsur senelik hükümdar l ığ ı o lan 

Osmanl ı Hanedanımız , İran'da Kaçar Hanedanı, Aksay ı Şark'ta; Çin 'de 

Mançer Hanedanı hep birden yıkıldı. Demek ki beşeriyet o rman ında taç

ları, tahtları sürükleyip götüren bir fırtına esmiştir. Bu birinci levha. 

Diğer bir mevs im geldi : Hep beraber bu mevsimi seyrettik. Dünyan ın 

muhtel i f köşelerinde diktatörler peydah oldu. Hemen hemen aynı zaman

da; bazan tek, bazan çifte. Rusya'da Lenin'i hatırlarsınız, gençler imiz 

okuyarak, işiterek hatırlarlar, eskiler bilirler, kendi hayat lar ına dahildir. 

Lenin 'den sonra Stalin geldi, çifte diktatör, koyu, en iptidai mânasiy le . 

A lmanya 'da Hitler, İtalya'da Mussolini, Yugoslavya 'da Kral A lexandr, İs

panya 'da Pr imo de Rivera ve Franko, Romanya diktatörsüz kalır mı? 

Mevs im icabı orada Mareşal Antonesko iktidara geldi, o da bir diktatör. 

Bizde de iki diktatör peydah oldu : Bildiğiniz devirdir; ve son m ü m e s 

sili bugün Meclis kürsümüzde konuşmuştur. İran'da peydah olan Al i Rı

za Pehlevi 'yi, Çin'de Sunyatsen ve Çankayşek' i evvelkilere ilâve edey im, 

Avrupa 'n ın bir ucunda Salazar, öbür ucunda Mannerhaym var. Biri Por

tekiz 'de diğer Finlandiya'da. Bunlar nevileri itibariyle birbir ine benzemez . 

Bu da bir merasim. 
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Asker l ikten gelenlerin nüfuzu namütenahi oluyor. Dünya gazetelerin

de gördünüz; memleket matbuat ında gördünüz; Mac Arthur 'u New-

york'ta karşı l ıyanların sayısı 7 milyon olarak gösterildi. Bir mi lyonunu 

atınız, iki mi lyonunu atınız. Size soruyorum : Dünyanın en büyük âlimi, 

en büyük sanatkârı, en büyük kâşifi memleket ine dönüşünde 500 bin ki

şi ile karşılanır mı? Beşeriyeti vahim bir hastal ıktan kurtaran bir doktor 

böyle bir kabule mazhar olur mu? Milletler bir şeyi bilirler ve pek iyi bi

lirler; bir meydan muharebes inde bir devlet batar, bir meydan muhare 

besinde bir devlet kurtulur. Birinci reisimiz askerî bir zaferle memleket in 

baş ına geçmiş bir şahsiyettir. Bir kurtuluş mücadeles ine r iyaset etmiş

tir, nüfuzu mutlaktır. Arzuları birer birer kanun olarak, münakaşa edil

meksiz in Millet Mecl isinden çıkmıştır. 

Y ine askerl ik zaferleri iç inden gelmiş ikinci bir reisimiz vardı . Bu dev

rin hizmet taraflarına itiraz eden ben o lamam. O hayırlı tarafları anl ıyo

rum, gençler arasıra zümre zümre evime geliyorlar onlara bir son nasıl 

bir başlangıç oldu anlat ıyorum. 

Arkadaşlar gündelik müşkülât ımız bizi mahzun etmemel i , memleke

timiz tekâmül halindedir. Bunun en mesut tecellilerini hemen hemen her 

gün taraf taraf seyrediyorum. Küçük tiyatroya çağırdılar, yepyeni bir ne

sil karş ıma çıktı. Sesin en güzellerini dinledim... Bir genç kız gö rdüm. 

Yalnız şeklini dünya salonlarında gezdirseler Türk Milleti lehine mi lyon

larca para ile ödenemiyecek bir telkin yapar. P iyanoda bir v ir tüözdür. 

Halk şarkılarımızı okuyan bir Ruhi Su dinledim, sesi bir harika. Bir Fer-

han Onat dinledim, gene kumral bir Türk kızı, soprano olarak fevkalâde 

bir ses, Paris'e giden çocuklarımız var, keman, piyano, resim sahas ında 

ne yaman bir kabiliyetleri var. Ve nihayet bu memleket in eski bir mektep 

hocası ben de Mecliste yeni hatiplerin feyiz ve servet dolu ruhları ile te

masa ge lmekten mesudum. Demek ki bu 30 sene faydasız geçmemişt i r . 

Toprağ ımız bir daha yeşeriyor. Bir yeni doğuya koşuyoruz. 

İnkı lâbımızın zaıfları, kusurları var demişt im. Bunları ıslaha, tamire 

Demokrat Partiden evvel Cumhuriyet Halk Partisi başladı. Cumhur iye t 

Halk Partisi 14 Mayıs inkılâbını benimsiyerek bunu ben yapt ım, demok

rasiye ben yol açtım diye beyanatta bulundu mu bu lunmadı mı? (Bulun

du sesleri) Demek daha evvel yokmuş . Bu bir itiraftan ibarettir! 

İkincisi ; Türbelerin teker teker açı lmasına başlandı. Türbeler in ka

pat ı lması bir hata mıydı? Âciz arkadaşınız o zamanki Devlet Reisinin Ba

kanlar Kuru luna riyaset ederek türbeleri kapatmak teklifini müda faa et

tiği vakit söz aldım ve sordum : 
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Hangi türbeler? (Bütün türbeler) dedi. 

Paşam dedim, bizim mahal lede bir Bukağlı Dede var; pencere ler inde
ki rengârenk bez parçaları poyraza, lodosa göre sal lanıp duruyor; eğer 
mut laka bir türbe kapatmak istiyorsanız rica ediyorum bu türbeyi kapa
tınız. Orada yatanın kim olduğunu bilen yok, bir aziz midir? Bir meczub 
mudur? Size halaskar diyorlar, neyi kurtardınız. Eğer bu memleket bize 
cedler imiz bir vatan b ı rakmamış olsalardı, siz neyi kurtaracakt ınız? Evi
mi yang ından kurtarana minnet duyarım, fakat bu evi bize b ı rakana 
minnet duymıyay ım mı? 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) - Kanunla alâkası efendim. 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Devamla) - Gelecek. Sırası gele

cek... (Devam devam sesleri) 

Arkadaşlar , memleket imizde heykeltraşi yoktur. Milletler uzayıp gi
den bir maz iden ibarettir. Hal ve istikbal yalnız devam eden bir mazidir . 

Ben bir mektep hocasıyım dedim. El imde heykeltraşi olsa, ressaml ık 
olsa, büyük cedleri onlarla yeni nesillere tanıtırım. Bunlar yok. Yalnız ke
mikler i var. Hiç o lmazsa bu kemikler kalsın. Çocuklar ı oraya götürür, ta
rihlerini yapan, şereflerini vücuda getiren büyükler inin türbelerini ziya
ret e tmek suretiyle öğretiriz. Bu kanun kabul edildi. 

Acaba bütün Heyeti Vekile bu kanunun ç ıkmasına taraftar mıydı?. . 
Hayır. Fakat çıktı. 1946 C.H.P. Kurultayında aynı bahsi açt ım. Türbe le
ri açmak demokrasiye muhaliftir dediler. Bir gün C.H.P. türbeleri açma
ya başladı . Demek bu hatanın da tamiri lüzumu kabul edildi. 

Başka bir şey daha gördünüz; bunu hayretle seyrettik. Bu ben im bi
raz da tesell im oldu. Halk Partisinin yine 1946 Kurultay ında ana, baba 
çocuğuna kendi dinini öğretmek isterse ya biz öğreteceğiz, ya onlara bir 
cemaat teşkilâtı yaparak kendi dinlerini çocuklar ına öğretmeler ine m ü 
saade edeceğiz. Üçüncü bir yol yoktur. 

Coşkun bir inkılâpçı kürsüye çıktı ve bana bağıra bağıra sordu : H. 
Suphi Bey... Papaz mısın, imam mısın?. Nereye gidiyoruz?. Meslekî ha
zırl ığım olmadığı için ne imamım ne papaz. 

Bir gün yine Halk Partisinin başbakanlar ından biri kürsiye geldi : 

Ben mekteplere din derslerini koyan Hükümet in reisiyim. Ben imam, ha

tip kurslarını açan Hükümet in reisiyim. Ben İlahiyat Fakültesini açan 

Hükümet in reisiyim. O halde gitgide daha iyi anlaşıl ıyor. Maz in in bazı 

hataları varmış. Geçirdiğimiz şerefli devrin noksanları varmış . Bazı larını 

kendi hayat ıma dahil olarak bilirim, bazılarını okumuş olarak bi l ir im. 

Hiçbir bell ibaşlı ihtilâl yoktur ki, onun zaıfları, kusurları , günahlar ı , if-

1865 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

ratları yeni nesillere vazifeler tahmil etmesin. Genç, ihtiyar, günahlar ı sil

mek, kusurlar ı affetmekle mükellefiz. Siz bu vazifeyi üzerinize aldınız. 

Ş imdi halkevlerinin iadesi mevzuubahist ir . C.H. Par tisinin Reisi eski 
Devlet Başkanımız Muhterem İnönü ile aramızda konuştuğumuz vakit, 
yalnız iki gün evvel kabul e tmemiş olduğu bir fikri bugün müdafaa etti. 
Türkocaklar ı liderleri toplanmışlar, Türkocaklar ının C.H.Part is ine devri
ne müsaade etmişler. As la arkadaşlar, böyle birşey yoktur ve o lmadı . 

Bir gece bir içtima, sofra etrafında hususi bir içt ima oldu. O içt imada 
Devlet Reisi, Büyükelçi merhum Vâsıf Beye şu cümleyi söyledi : Hamdul 
lah Suphi Bey bu akşam aramızdadır. Türkocaklar ının lüzumsuz luğuna 
dair bir şey söylemiştiniz tekrar eder misiniz? Ayağa kalktı ve dedi ki : 
Devlet millîdir, her şey millîdir. Türkocağı Osmanlı l ık devr inde vazife sa
hibi idi, lazımdı, hizmet gördü, fakat şimdi hiçbir lüzumu kalmamışt ı r . 
Bu nutkunu bitirir bitirmez Atatürk bana hitap etti : Hamdul lah Suphi 
Bey, ne diyeceksiniz? Paşam dedim, acaba Türkiye Cumhur iyet in in Ma
arif Vekâlet i teşkilâtı ve hizmetleri Türk halkının maari f iht iyacına kâfi 
geliyor m u ? Kâfi geliyor demenin imkânı yoktur. Biz sadece bir konfe
ransçı cemiyet olarak yaşasak bizi tutmak teyit etmek lazımdır. Yalnız 
konferanscı l ık yapmıyoruz. Lisan dersleri veriyoruz, kütüphaneler teşkil 
ediyoruz, sergiler açıyoruz, ecdadın yadigârlarını topluyoruz, demokras i 
terbiyesi veriyoruz, millî şuuru telkin ediyoruz, civar köylerde doktorları
mız parasız köylüleri muayene ediyor, ilâçlarını parasız veriyoruz, vekil
ler seyahat ler inde Türkocaklar ında misafir kalıyorlar, bir kardeşl ik yuva
sı vücuda getirdik, noksanları varsa emrediniz ıslah edel im, ben vazi femi 
göremiyorsam, emredersiniz Cenubi Amer ika 'ya konsolos lukla g i tmeye 
hazır ım, fakat fevkalâde hayırlı olan bir müessesey i kaldırmayınız, be
nimle beraber beş kişi sabahın dördüne kadar müessesey i müdafaa et
tik. Bunlardan biri Sadri Maksudi Beydir. Milletvekili olarak aramızda 
bulunuyor o, bir mülteci ailenin başında, talihi tek bir ke l imeye bağlı bir 
vaziyettedir. Bir karısı var, çocukları var. Böyle olduğu halde Türkocak-
larını canla, başla müdafaa etti. 

Samih Rifat, ilk Devlet Reisine, kendi evlâtlarım senin kölelerindir di

ye şiir yazan bir kimse. Türkocaklar ını hararetle, kanaatle müdafaa etti. 

Anado lu tetkikatiyle meşhur olan İsmail Hakkı Uzunçarşı l ı , o da ya

rın ne o lurum demedi, ocakların hizmetlerini anlattı ve bunlara dokunul

mamak dedi. 

Me rhum ve aziz arkadaşım Yusuf Akçora aynı fikirlerle konuştu ve 

Mazarik ' in beşinci iktidara geldikleri vakit Sokol teşkilâtına el sürmedik

lerini, hikâye etti. Ben de Türkocaklar ını müdafaa ettim. Türkocaklar ın-
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da çal ışanlar bunlardı. Diğer arkadaşlar, ekseriyetle Türkocaklar ında 
doğrudan doğruya hiçbir hizmetleri yoktu. Bazılarının isimleri defterleri
mizde bile yazıl ı değildi. Ocakları sabahın dördüne kadar müdafaa ettik. 
Demek ki, liderler kendi arzulariyle verdiler fikri doğru değildir. 

Vaka nasıl cereyan etti? Fesih için imza toplamak lazım geldi. Kâğıt 

dolaştı , bana kadar geldi; imzalamadım. Reisimiz ben im imzamı aradı, 

görmeyince kâğıdı yırttı ve bir daha yazın dedi. Kâğıt dolaştı ve tekrar ba

na geldi. Bazı davetliler etrafımı sardılar. Aman ısrar etme, yanl ış birşey 

yapıyorsun, bu muhakkak olacak, imzala. Ayağa kalkt ım, kanaat imi söy

ledim. Bir imza istiyorsunuz peki. Fakat sofrada bulunan hanımlardan 

birisi sizin çok merakla dinliyeceğiniz bir teklif buldu. Paşam, bu sofra

mızdaki kararınızla Türkocaklarını feshetmek ve Cumhur iye t Halk Parti

sine devretmek çok garip olur. Hiçbir salâhiyetiniz yoktur. Kurultayı da

vet edel im, kararını o versin. Pek doğru. Meşruiyet aramak meselesi kar

şısındayız. 

Muhte rem arkadaşlar ım, size Napolyon'dan ufak bir hatıra arz edece

ğ im; bilirsiniz bir gün kendisini P a p a y a tetviç ettirdi. Din taraf ından bir 

meşruiyet kazanmak için. Bir pilebisit yaptırdı, efkârı umumiyey i kazan

mış görünmek için. Jojefin'i bıraktı, yerine Avusturya hanedan ından 

İkinci Fransuva 'nın kızı olan Mari Luiz'i aldı. Bu haneden ile sıhriyet pey

da ederek bir meşruiyet daha elde etmek için. 

Meşruiyet in lüzumu büyüktür. Kanaatler ime göre vazifesini yapma

yan Millet Meclisleri ellerini kaldırarak siyasî meşruiyet i temin ederler. 

Bundan şimdi şikâyet etmeye başladın, geç kaldın derseniz haklı o lmaz

sınız. Çok eskiden şikâyet etmeye başladım. Bi lmiyorum, yorgun luğunuz 

bu vakalar ı dinlemeye mütehammi l midir? (Dinliyoruz sesleri). 

Arkadaşlar , bir gün Birinci Reisimizden bir mülakat istedim. Kitap 

odas ına gelsin diye cevap verdiler. Kitap odasına gittim, kâtibesiyle bera

ber bir şey yazıyor dinledim, Hürriyetin lüzumuna dair fikirler. İki daki

ka geçti sordum, bu fikirler kimindir paşam?.. Benim dedi. Bu fikirler si-

z inse bu memlekette fikirlerinizin tatbikine mâni olan kuvvet k imin elin

dedir? Şimdi o bana sordu, demek bu fikirler tatbik edi lmiyor öyle mi? 

Mecl ise mebus o lmadan giren yalnız zabıt kâtipleridir. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi milletin kalbinden koğulmuştur. Cevabı ne oldu diye me 

rak edersiniz. Çok şayanı dikkat, hiç unutmayacağınız bir cevap oldu : 

Niye gitsinler, dinlenecek ne var? Cevabı bu oldu. O halde çaresi? Çare

sini yak ında göreceksiniz. Aradan beş ay geçti, Fethi Bey'i Paris ' ten da

vet etti ve Serbest Fırkayı teşkile memur etti. 
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Atatürk Yalova 'da bir akşam yemeğinde bana hitap etti, hürriyete da

ir aramızdaki mükâlemeyi tekrar eder misiniz? Anlatt ım. Fethi Bey, sizi 

niçin Paris 'ten davet ettiğimi anladınız mı? Evet anladım dedi. O halde siz 

Hamdul lah Suphi Bey, o şikâyetlerin sahibi olarak yeni part iye girecek

siniz. Asla, niçin paşam. Bunun on bir, on iki sebebi var, bunlardan yal

nız iki üç tanesini söyl iyeyim. Öbürlerini saymaya lüzum kalmaz. Hangi

leridir bu sebepler?.. İlki, memlekette bir muhal i f parti vardır, emniyet 

havasını tesis edin o kendi teşkilâtını yapar ve hakiki bir muhale fet par

tisi karş ımıza çıkar ve hizmet görür. Arkadaşınız , Fethi Bey part inin teş

kil ine memurdur . Hemşireniz Hanımefendi orada âzadır. İstiklâl Mahke

mesi âzası Reşit Galip Bey âza, çocukluk arkadaşınız Kütahya Mebusu 

Nuri Bey âza, Paşam bunun yaşamasına imkân yoktur. Ben bu part iye 

g i rmem. Birinci sebebi bu. 

İkincisi, memlekette bellibaşlı ne yapıldı ise kendi muvafakat iniz ve

ya emirlerinizle olmuştur. Ben Hükümet in karşıs ına ç ıkmış o lsam, sizin 

karşınıza ç ıkmış o lmayacak mıy ım? Ben buna razıyım dersen müsaade 

nizle y ine şimdiki mevkimi muhafaza edeyim. 

Üçüncüsü, benim arkadaşlar ım, benden korkmazlar, ben im ne azl im 

var, ne nasbim var. Yar ın gelirler, dün akşam sofrada emir a lmışsın ve 

muhale fete geçmişsin, bu emri al ıncaya kadar aklın nerede idi? Buna 

nasıl cevap vereceğim. Bana öğretir misiniz? Sofra rahatsız ve sessiz din

l iyordu. Fakat iki, üç dakika sonra o bana tekrar hitap etti; Hamdul lah 

Suphi dedi, Türkocaklarının reisisiniz değil mi? Evet dedim. O halde bü

tün Türkocaklar ını Fethi Beye mi vereceğiz? Siz o lduğunuz yerde kalınız. 

Teşekkür ederim, o lduğum yerde kalacağım, dedim. 

Arkadaşlar , Fethi Bey fırkasını teşkil ett ikten sonra bir maka le neş

rett im, Akşam'da intişar etti. İsmi, bu sesi koruyunuzdur. A k ş a m Gaze

tesinde intişar etti. Ondan size bir cümleyi tekrar edeceğim : Üzer inde bir 

tek tenkidi murakabe sesi yükse lmiyen bir memlekette Cumhur iye t in var 

o lduğuna biz inanabilir miyiz ki, bunu başkalar ına inandıral ım. Siirt Me

busu Mahmut Bey birçok kalem adamlar ına Atatürk 'ün en büyük eseri 

hangisidir, diye bir mektupla sordu ve aldığı cevapları neşretti . Ben ce

vabımın sonunda : En büyük eserini daha yapmamışt ı r , ded im. Onun en 

büyük eseri Cumhuriyet ten sonra cumhuriyetçiyi yet işt irmek olacaktır. 

Cumhur iyetç i yetiştiği gün en büyük eseri vücuda gelmiş olacak. Bu kür

süden yeni bir nesli seyrediyorum ve dinl iyorum : Cumhuriyetç i ler yet iş

miştir. İnkılâbımız yeni mesut bir merhaleye geldi. Büyük inkı lâbın sahi

b ine en büyük hizmetlerden birisini yapıyorsunuz. 
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Aziz arkadaşlar ım; 1927 Halk Partisi Kurultayında bu part inin kâtibi 
umumis i rahmetl i Saffet Ar ıkan bir teklif getirdi, bütün cemiyet lere baro 
dahil idare heyetleri için namzetleri parti gösterecektir. İki defa söz al
d ım. Bu, teklif kabul edildiği vakit takip edilen maksad ın tam zıddı bir 
netice alacağız. Bu müesseseler i kazanmıyacağız , uzaklaştıracağız. . . Bizi 
h izmet ettiğimiz müesseselere bağlayın demektir. Anayı , babayı çocuğu
na bağl ıyan emektir. Emek olmıyan yerde kafamızı, kalbimizi ku l lanma
dığımız yerde, emir aldığımız yerde bağ lanma denilen ruhi hâdisenin vu
ku bu lmas ına imkân yoktur. 

Nihayet bir gün arkadaşlar o anlattığım sofra kararı üzerine, Türko-

cakları kurultayı bir fesih kararı verdi. Bu sıraların üzer inde eski ocakl ı

lar var, ömürler inin birçok senesini onun hizmet inde geç irmiş olanlar 

var. Acaba tabiî bir inkişafa mazhar olan ve hakikaten C.H.P. ve hükü

metler inin de yardımını gören ocaklar niçin feshedildi? - Yalnız ya rd ım 

sözünü yanl ış anlamamanız ı rica ederim - Halkevleri mevzuubah is o ldu

ğu vakit Halk Partisinin son kurultayında beş mi lyon lira alındığı bildi

rildi. Türkocağının Hükümet bütçesinden 267 merkez için aldığı senevi 

yard ım, 25 000 l iradan ibaret idi. 

Birinci Devlet Reisi Adana Türkocağının defterine şu cümleyi yazd ı : 

Bu ocağı söndürenin ocağı sönsün. Nereye giderse ocaklara iltifat ediyor

du, gençleri teşvik ediyordu. Ve nihayet bir gün Fethi Beyin 1929'daki İz

mir seyahat inden sonra Garbi Anadolu 'nun kıyamını seyrettik. Bu ben im 

nazar ımda birinci 14 Mayıstır. 1929'da İzmir'de başl ıyan 14 Mayıs ve 

onun haber verdiği hakikatlar ikinci 14 Mayısın, sizin 14 Mayıs ınız ın 

başlangıcıdır . Halk infiali o zaman meydana çıktı. Reisimiz müteess ird i . 

A k ş a m Dolmabahçe Sarayında; bütün misafirlerine hitaben, arkadaşlar ; 

"barut fıçıları üzerinde oturuyormuşuz, haberimiz yok" dedi. Bunu bana 

k im anlatacak? Kütahya Milletvekili Nuri Bey; Halk Partisi U m u m i Kâti

bi rahmetl i Saffet Arıkan' ı göstererek; bunu anlatsa anlatsa o anlatır de

di. Saffet Bey ayağa kalktı; fırka merkezler ine bir tamim mektubu gön

derdim, cevap gelecek, arz edeceğim. Otur dedi, otur. Vekayi i arz etti, 

başka biri daha konuştu : Eğer bunu vaktiyle yazmamış ve neşre tmemiş 

o lsaydım size şimdi bahsetmezdim. C.H.P. arkadaşlar ım bunu tekrar et

tirdiler. Ankara 'da Parti Grubunda tekrar ettirdiler. 1931'de neşrett iğ im 

ikinci dağ yo lunda aynı fikirleri bulursunuz. Fırkadan, part iden şikâyet 

ett im. Hanginiz arzu ederseniz bunları hem zabı tnamelerde okuyabi l irs i

niz, h em de benim kitabımda bulursunuz. Biz ocakların murahhas lar ın ı 

fevkalâde içt imaa davet ettiğimiz vakit ne yapmak üzere geleceklerini 

yazmadık . Zaten 1927'de, C.H.Partisi kurulduğundan beri bütün cemi-
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yet ler in idare heyetlerine parti istediği namzetler i koyuyordu. Atatürk 

Anado lu Ajansına fesih karar ından sonra bir tebliğ verdi, vakan ın bütün 

hakikatler i buradadır. Memleket gazetelerine Anadolu Ajansı 24 Mart 

1931'de şu tebliğde bulundu : Aynen okuyorum. 

Milletlerin tarihinde bazı devirler vardır ki muayyen maksat lar ı elde 

e tmek için maddî ve mânevi ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya top

lamak ve aynı ist ikamete sevketmek lazım gelir. Yak ın senelerde milleti

miz böyle bir toplanma ve bir leşme hareketinin verdiği müh im neticeleri 

idrak etmiştir. Memleket in ve inkılâbın içerden ve dışarıdan gelecek teh

likelere karşı masuniyet i için bütün milliyetçi ve Cumhuriyetç i kuvvet le

rin bir yerde toplanması lazımdır. Tesisi tarihinden beri i lmî sahada, 

halkçıl ık, milliyetçilik âkidelerini neşrü tamimde sadakatle ve imanla ça

l ışan ve bu yo lda memnuniyet i mucip hizmetleri sebketmiş olan Türko-

cakları. . . Kendi partisine katı lmasını ben münas ip gördüm. Bu millî mü

essese hakkında duyduğum emniyet in bir neticesidir. O halde ocak lider

leri mi karar vermişler, yoksa Devlet Reisi mi anladınız? Birinci Devlet 

Reis imiz in nüfuzu mutlaktı . Size soruyorum, acaba Devletçi l ik, lâiklik 

prensipler inin C.H. Par tisinin tüzüğüne ve Anayasaya koyduğumuz za

man, hatta bu esas fikirler uzun bir münakaşadan geçti mi? Geçmedi . 

Ben hatır lar ım bu sıralar üzerinde iki eski milletvekili, Devletçi l ik hak

kında münakaşa ettiler, kanaatleri birbirine tamamen zıd idi. Her ikisi 

bir ay sonra aynı Hükümete girdiler. 

Lâikl ik kararı verdiğimiz zaman da böyle oldu. Cumhur iye t Halk Par
tisine mensup milletvekilleri meselenin mahiyet ini an lamak ve tatbik şe
killerini müta lâa etmek vakit ve fırsatını bulmadı lar. Biz im tatbik ettiği
miz lâiklik, eski lâik devletlerin, meselâ Belçika'nın, İsviçre'nin, Fran
sa'nın, Birleşik Amer ika Devletlerinin lâikliği arasında hiçbir müşahebet , 
hiçbir münasebet yoktur. 

Cumhur iye t Halk Partisine mensup bazı milletvekilleri bana geldiler. 

Fırka merkez ine bu bahis hakkında yazdıkları şikâyet mektuplar ın ı gös

terdiler, bunlar parti g rubunda okunmadı bile. 

Cumhur iye t ilân ettik; onun benzerini değil, kendisini, taklidini değil, 

aslını ist iyoruz. Başlamış mücadelenin tek mânas ı budur. 

Ş imdi arkadaşlar, şu neticeye var ıyorum; bugün yapı lmış bir sıra ha

tadan birini daha, ortadan kaldıracaksınız. Büyük bir günah işlenmiştir. 

Muhalefet partileri gibi, cemiyetlerin feshi de ağır bir hata o lmuştur . 

Memleket imizde bir salgın vardır; intihar salgını. Gazetelere bir tebli

gat yapı ldı . İnt ihardan bahsetmeyiniz . Her gün okuduk. Kazaen pencere-
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den düşenler, yanlışl ıkla zehir içenler var. Müesseseler için de böyle ol
du. Kapatt ık demeyiniz, kendi kendilerini feshettiler deyiniz. 

Arkadaşlar , Birinci Büyük Millet Mecl isinde hizipler o lduğunu hatır
l ıyor musunuz? . Kendi kendilerini feshettiler. Memleket imiz in çok mâru f 
3 - 4 Devlet adamının, siyaset adamının eliyle bir Terakkiperver fırkası 
kuruldu. O da kendi kendisini feshetti. Talebe birlikleri, mual l imler Bir
liği, Türkocaklar ı , Gazeteciler Cemiyeti , İhtiyat Subaylar Cemiyet i , Türk 
Kadınlar Birliği ve saire, bir sürü intihar! Bu vakalar yakın tar ihimizin 
çok hazin bir safhasıdır. Sebep, ilân edilmiş olan sebep şu bütün kuvvet
leri bir elde toplamak arzusudur. Misal sâridir. Rusya 'da bir Narodn idom 
ve Komsamol var tek partinin emrinde. A lmanya 'da tek part i ve onun em
rinde Hitler Yugend Teşkilâtı var. Şefin iradesi mutlaktır . Bu şef Musso-
lini 'nin tek partisi de bu partinin emrinde Balillâ teşkilâtını kurdu. Ma
reşal Antenesku Demir Muhafızlar teşkilâtının başındadır. . . İşte misal ler, 
işte sirayet membalar ı . 

Demin Faik Barutçu fevkalâde yanlış birşey söyledi; dünyanın her ta
raf ında siyasî partiler gençliği kendisine göre yetişt ir ir lermiş. Bu yalnız 
diktatörlükle idare edilen memleket ler için doğrudur. Bunun har ic inde 
bir tek misal yoktur. İleri memleket ler hür insanı yetiştirir, onlar parti le
rini kendileri seçerler. Türkocaklar ının 32 bin âzası vardı, müessese ola
rak hiçbir partiye intisap etmedik. O tarihte ayrı ayrı fırkalar vardı . İtti-
hadü - Terakki, Hürriyet İtilâf, sonra C.H.Partisi. Şahsi kanaat imiz le is
tediğimiz tarafa gittik. Fakat müessese kendini vücuda get irene sadık 
kaldı, hiçbir partinin emri altına girmedi. 

Sizin aranızda kasten yapı lan bir telkine cevap ver iyorum; Türkoca-
ğının kurulduğu gün neşrettiği n izamnameyi okuyunuz. Asla, asla ırkçı
lığı kabul etmedi. Milleti bir terkip addetti. Bir v icdan, bir z ihniyet mese
lesi saydı. Bugün de kanaatimiz budur. 

Azalar ımız arasında; isimlerini söylemeyi hürmetsiz l ik addeder im, 
başka unsur lardan gelmiş olanlar vardır aramızda. İsmini söy lemiyorum. 
Bir gaza bayrağı gibi vücudu memleket hizmetler inde delik deşik o lmuş 
bir çerkes vardı, onu canevimize bastık, ocağımıza âza yaptık. Y ine ara
mızda en maruf kürt ailelerine mensup gençler vardı, sonuna kadar on
larla beraber çalıştık. Biz kemiğe, ete dayanan mill iyetçil iği dün reddet
tik, bugün de reddediyoruz. Antropoloj ik bir mill iyetçil iği hiçbir z aman 
kabul etmedik, bundan sonra da kabul etmeyeceğimize emin o lunuz. 
Halk Partisi muhterem Reisinin bugünkü nutkunu büyük bir teessürle 
dinledim. İsmet İnönü Halkevlerinde kadınlarla erkekler in hep bir arada 
bulunduklar ını , çalıştıklarını ifade ettiler, doğrudur. Yalnız ben size, hi-
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lâfet ve saltanat devrinde, Padişah tahtında, şeyhül is lâm pos tunda iken 
Türkocağ ında kadınların âza olmaları ve vazife almaları daha çok evvel
dir. Hal ide Han ım İstanbul Üniversitesinde İngiliz edebiyat tarihini okut
madan , burada milletvekili o lmadan evvel Türkocağı kürsüsünde , konfe
ranslarını veriyordu. Nakiye Hanım da öyle. Fatih Medreses inden gençler 
gelir bizi sükûn ile dinlerdi. Sahneye eski bir arkadaşımız C.H. Par tisinin 
Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Beyin karısı Hürrem Hanım çıktı p iyano 
çaldı, Dr. Mazhar Paşanın oğlu Münir kemanla ona refakat etti. Halk bi
zi parçalamadı . Biz kadın erkek beraber çal ışma hayatını ta o vakit tesis 
ettik. Daha bir şey tesis ettik, ondan da bahsetmek vazi femdir. Yen iden 
bir demokras i tecrübesi yolundayız, bu çok çetin bir yoldur, her nevi tah
riki, her nevi suiniyeti karşınızda buluyorsunuz. 

Biz Türkocaklar ında memleket in bütün meselelerini konuştuk, mü
nakaşa ettik, kardeşlik havası içinde. Sorunuz ocaklı lara, a ramızda bir
bir imize sövdüğümüz, birbirimize el kaldırdığımız oldu m u ? Cumhur iye t 
devr inde aile isimleri mevzuubahis oldu. Türkocaklar ına girenlere aile 
isimleri veril irdi. Eski İstanbul 'a nazaran yer lerden taşradan gelenlere 
soy adı vermeye lüzum yoktu, çünkü onların ekseriyetle aile isimleri var
dı. Bir gün Cumhur iyet Halk Partisinin muhterem Reisi İsmet İnönü çok 
genç bir zabit olarak, yüzü haf ızamda bugün gibi kalmıştır, geldi idare 
heyeti odas ına beni de âza yazarmısınız, dedi. Bundan 38 - 39 sene ev
vel ona İnal soy adını verdik. Biz halka doğru bir hareket yapt ık. Mill iyet 
şuurunu veren mecmua ve kitaplar neşreden, konferanslar tertip eden, 
fakir talebeyi himaye eden, bir müesseseyi kaldırıp millete tesis olarak 
vereceklermiş . Türkocakları , Muall imler Birliği, Türk Kadınlar Birliği, 
Gazeteci ler Cemiyet i gibi müesseseler bu milletin değil midir? Böyle bir 
fikir nasıl müdafaa edilir? Bu akşam Millet Meclisini üç nevi sevinçle ter-
kedeceğ im. 

1. Büyük bir hatayı, haksızl ığı tamir edeceksiniz. (Bravo sesleri). 

2. Eski müesseseler i tekrar açarak onların mensuplar ına doğru bir 

yo lda ça l ışmak imkânını vereceksiniz. 

3. Cebir ile ikrahla al ınmış olan malları Hükümet aynı hizmeti ifa 
eden müessese lere iade edecek, bu karar genç nesil lere, sevgi ve inan yo
lunu bir daha açacak. 

Hele D.P. Grup içt imalarında verilen kararlara Meclis D.P. ekseriyeti 
Mecl is içt imaında sözü yaman bir iftiradır. Gözümle gö rdüğüm bunun 
tam zıddıdır. D.P.'ye mensup olan milletvekilleri kendi kanaat ler ini ken
di parti lerine karşı müdafaa ettikleri yüzlerce, ş imdiye kadar çok misal
lerle gösterdi ler. 
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Büyük Millet Mecl isinde bugünü idrak etmek bahtiyar l ığ ına kavuş
m u ş ve ömrünün son merhales inde gözlerini mesut kapamak imkânın ı 
kazanmış arkadaşınız sıfatiyle bildiklerimi söyledim, kanaat ler imi müda
faa ett im. (Bravo sesleri alkışlar). 

(Şiddetli ve sürekli alkışlar). 

B A Ş K A N - Efendim kararınıza ihtiyaç hissettiren bir önerge vardır. 

Onu okutacağız . 

Yüksek Başkanl ığa 

Müzakerenin saat 21'de kesilerek 7.VIII.1951 Salı günü saat 15'te 

tekrar devam olunmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 

Fahrettin Sayımer Bedri Nedim Göknil 

(Gürültüler, devam sesleri). 

B A Ş K A N - Önergeyi oyunuza arz etmek mecbur iyet indey im. Önerge

yi kabul edenler... Etmiyenler.. . Önerge reddedilmiştir. Yemek için bir ta

til vere l im. (Gürültüler). 

Efendim, müsaade buyurunuz, arzunuzu tezahürat ınızdan anl ıyal ım, 

ona göre bir teklif yapal ım. 

Efendim, vakit geçti. Müzakerelere devam arzuları da hissedil iyor. 
Müzakere lere devam etmeyi arzu buyuranlar lütfen işaret versinler.. . Et
miyenler. . . Müzakerelere devam edilmesi kabul edilmiştir. (Yemek, yemek 
sesleri). 

B A Ş K A N - Oturumu açıyorum. 

Söz Refik İnce'nindir. 

REFİK İNCE (Manisa) - Aziz arkadaşlar; yüksek huzurunuza arka

daşlarla birl ikte takdim etmiş o lduğumuz kanun teklifi üzer inde cereyan 

eden müzakere lerde, hakikaten bu kanun hakkında söylenmesi laz ım ge

len bütün hakikatlar, bütün çıplaklığiyle gösteri lmiş ve esbabı muc ibe 

tarih huzuruna bizi açık alınla, parlak bir şekilde ç ıkaracak vaziyette te

zahür etmiştir. Her kanun bir ihtiyacın ifadesidir. Her kanunda esas, ah

lak ve fazilete istinad etmek suretiyle emniyet nizamını korumakt ı r . Biz 

bu kanunu teklif ederken milletçe, hattâ Halk Partisince dahi duyulan 

bir ıstırabın önüne geçme hedefini takip ettik. Halkevleri meseles inin, 

Halk Partisi Kongresinde mevzuubahis olması ve bu part inin Demokra t 

Parti ile teşriki mesaiye yaklaşması ortada müşterek surette hal ledi lme

si lazım gelen içtimai bir derdin o lduğuna en güzel bir delil teşkil eder. 
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Fakat Halk Partisi o kadar nizamşiken o lmuş ve o kadar kendini muay

yen bir çerçeve içine koymaktan müstağni tanımaya al ışmış ki, kendi 

kongres inin kararına dahi 5 sene zarfında itaat etmemiştir . Kanun tanı

mayan, kongresini dinlemiyen, hulâsa nizam, fikir ve mânas ından ken

dini uzak tutarak keyfî hareketi kendine şiar edinen bir müessesen in 

böyle bir kanun karşısında kalması dolayısiyle bize teşekkür etmeleri la

z ım gel irken, bizim güzel hattı hareketimizi birtakım, edebiyatı hukuki-

yede yeri o lmayan elfaz ile, teşbihlerle namlandırmaya kalkışmalar ı y ine 

onların şiarlarının yeni bir tecellisi telâkki edilebilir. Arkadaş lar ın izah 

ettiklerini tekrardan içtinap ederim. Biz bu kanunla doğrudan doğruya 

Devlet kuvvet ini elinde bulunduranlar ın onu suiistimal etmeler ine mey

dan b ı rakmamak isterken hakikaten ihtisas sahibi arkadaşlar ımız ın en

cümenlerde teklifimizi desteklemek ve ikmal etmek suretiyle gösterdikle

ri iht isasa hürmet ederiz. Hattâ bu o kadar esaslı bir dava hal inde tecel

li etti ki, ben im şahsi kanaat imce, bir Devletin bünyes inde bundan son

ra nöbet leşe iş görecek adamlar ı Devlet işlerini görürlerken keyfî o lmak

tan uzak kı lmak için bu kanunun birinci maddes in in maksadın ı daha 

kuvvet le temine medar o lmak üzere, bunu bir Anayasa mevzuu yapmak 

yer inde olur. Anayasanın tadilâtını ele aldığımız zaman mil letin mukad

deratını parti lerin keyfine b ı rakmamak, milletin hazinesine girecek para

ların sarfiyatını iyi sağlamak ve idare edenlerin şahıslar ına ve keyif lerine 

onu tabi k ı lmamak hususunda esaslı bir müeyyide koymak suretiyle 

Anayasada tadilât yapmak bahtiyarlığı inşaal lah bize, Demokra t Part iye 

nasip olur. (İnşaallah sesleri). Biz bu şekilde hareket etmekle kanun ve tat

bikat ının mütevazin olmasını temin etmek istedik ve zavall ı memurlar ı , 

b i lhassa vicdanları karşıs ında mustar ip b ı rakmaktan kur tarmak istedik. 

Tasavvur ediniz ki, arkadaşların burada söyledikleri feci misal leri tatbi-

ka memur olan bir tapu kadastro memuru var. Vari len emir hilafı kanun, 

yapı lan iş hilafı kanun. Fakat tepeden gelme bir emir o lduğu için hayatı 

pahas ına onu yapmaya mecbur. Bunu tevlit ettiği ıstırabı bir defa düşün

mek kâfidir sanırım. Arkadaşlar; her şeyden evvel insanları v icdanlar iy le 

karşı karşıya bıraktığımız zamandır ki, mesul iyet duygusunu hisseden 

insanlar memlekette iyi rol oynama imkânına sahip olmuşlardır . İşte biz 

vatandaş lara bu imkânı sağlamak ve onları ahlâk ve v icdanlar ının sesiy

le hareket etmekte serbest kı lmak yo lunda Demokrat Parti p rogramında 

gösteri len esaslı noktalardan bir tanesini daha, fiilî olarak, tatbik yo luna 

g irmiş bulunuyoruz. (Bravo sesleri). 

Asıl mâna şurada : Biz gösteriyoruz ki, üzer inden seneler geçmiş olsa 

bile mesul iyet denilen nesneden kurtulmanın imkânı yoktur . Müruru za-
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man sığ ınağına iltica etmenin dahi çaresi bu lunmayacağ ına ve millî hu

kukun nigehbanı olan Büyük Millet Meclisinin, her zaman murakabe 

hakkını kul lanmak suretiyle, faziletşiken ve ahlâka mugayir hareket et

mekle ist inas peyda etmiş olanlara vazifesini yapt ıracağına ve mil let işle

rinin selâmetini temin edeceğine kaniiz. Binaenaleyh bu esası bir inci 

maddeye koyduktan (partilere, falan müesseselerden para ver i lmez ) de

dikten sonra artık hiçbir şekilde veri lmez. Bu şekilde ver i lmiş o lmakla 

meydana gelen eserleri olduğu gibi birer âbidesi suiist imal hal inde mu

hafaza edersek bu memleket bünyes inde istirahat olur mu ve buna saik 

olan Halk Partisinin istirahatı v icdanla hayat geç irmesine imkân olur 

mu? Mütemadiyen bir suiistimalin şahidi olarak gösteri lecek bu binalar 

onlar ın v icdan selâmetini ve milletin istirahatini, mütemadiyen rahatsız 

eder. Vâzı ı kanunun esas vazifesi de vicdani âmmede bu selâmeti temin 

etmek, varsa bozulan bir selâmeti yerine getirmektir. İşte biz arkadaşlar , 

huzurunuza getirdiğimiz bu düsturun istikbale muza f mahiyet in i muha

faza etmekle beraber mazisini de düzelterek Halk Partisini müh im, tari

hî mesul iyet ler inden bir kısmını dahi azaltmış oluyoruz. B i z im 'bu güzel 

iş imize teşekkür etmeleri bir vazifei insaniye ve v icdaniye iken, hiç o lmaz

sa b iz im istikbale ait düşünceler imizden dolayı bir kel imei takdir iye kul

lanmak suretiyle en ufak bir mücamelede bulunmamalar ı doğrusu şaya

nı hayrettir. 

Nihayet dikkat buyurursanız arkadaşlar, onların zihniyetiyle biz im 
zihniyet imiz in arasında o kadar esaslı farklar vardır ki, b iz im ak dediği
mize onlar kara, bizim kara dediğimize onlar ak demektedir ler . Kore me
selesinde, biz sizinle beraberiz ama şöyle olmalı, Atatürk Kanununda yi
ne biz sizinle beraberiz ama böyle olmalı demeleri de bunun açık bir mi
salidir. Bu esaslı prensibimizde, gelecek nesillere hediye ettiğimiz bu ka
nunda dahi aynı yol lara gitmektedirler. Fakat arkadaşlar, inandığ ımız bu 
yo lda başkalar ının fanusuna ihtiyacımız olmadığını göstereceğiz! (Bravo 
sesleri) 

Mahkemeye mi gitmeli, kanun mu yapmalıdır keyfiyetini salahiyetl i 

arkadaşlar ımız ın ağızlarından işittiniz. Benim de demin ilâve ett iğim gi

bi, bir taraftan bir kaide korken, diğer taraftan bu kaideye muhal i f olan 

mevzular ın düzelt i lmesi hususunda kaide vaz'ı da vâzıı kanuna ait olan 

bir keyfiyettir. Onlara tekrar dönmeyeceğ im. 

Fakat arkadaşlar, bu memleket in siyasî, içtimaî hayat ında alnının akı 

ile hizmet lerde bu lunmuş, kendi çapında memlekete faydalı o lmuş ve ni

hayet şu ve bu şekilde hizmetlerden sonra bu milletin milletvekil l iği gibi, 

yüksek bir payesini ihraz etmiş arkadaşlarına gasıplık, müsaderec i l ik is-
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nat etmiş o lmak için insanların ya insan kıymetini takdir e tmekten âciz 

kimseler olmaları veyahut hak ve hakikati görememek vaziyet ine düş

müş , v icdanları hakikaten kararmış, başkalarının ak yüzünden nur al

malar ına dahi imkân o lmayacak kadar fena ruhlu insanlar olmaları la

z ım gelir. (Alkışlar). Hangi insandır ki, bu camiaya dahil o lduğu halde yal

nız sırası sağda bulunduğundan dolayı, bu teklifi yapan ve prensipleri 

kabul eden arkadaşlara şekavet isnat ediyor? Biz yapt ığ ımız ın medeni 

yet, hakikat, hukuk icabı ve doğru o lduğuna kaani olarak bir v icdan is

tirahatı taşırken onlar bu insanî duygulara şekavet, gasp ve müsadere -

cilik ruhu isnat ediyorlar. Bu kadar galatı rüyete, yanl ış görme hastal ığı

na uğrıyanlara ben teessüf etmiyorum, yalnız ac ıyorum. (Bravo sesleri). 

M U R A D ÂLİ ÜLGEN (Konya) - Kara ruhlu insanlar! 

REFİK ŞEVKET İNCE (Devamla) - İnönü'nün beyanat ını dinledikten 
sonra anlad ım ki, bu sözler, söz o lmaktan başka kıymet taş ımayan ve 
sert ifade edildiği halde hiçbir vicdan ve kanaat üzerinde her hangi tesir 
yapmayan , mânalar ı dahi hakikaten tekrar edi lmeye değmeyecek kadar 
hafif şeylerdir. Tarih göstermiştir ki diyor, müsadereci ler in akıbeti şu
dur... Bu sözleri söylemek onlara mı düşer, bize mi? Takdir Yüksek He
yetinizindir. (Bravo sesleri) Ve ilâve ediyor, diyor ki : Bu işlerin mesul iyet i 
bana aittir, bana sorun. Eğer bu milletin hakiki mümessi l ler i sıfatiyle 
Türk Milleti müsamahakâr , afivkâr olan, kinü garaz tanımıyan müşterek 
duyular ın ın biz mümessi l i o lmamış ve Af Kanunu ç ıkarmamış olsa idik, 
İnönü 'nün yeri her halde bu hitabet kürsüsü olmayacak, mahpes lerde 
cezasını çekmek olacaktı. (Alkışlar). Fakat biz fazileti ahlâkıyeye imtisal 
için A f Kanununu çıkardık ve dedik ki, artık mazinin defterlerini karış
t ı rmakla vatandaşları rahatsız etmiyel im. Fakat şimdi kendi ler ine A f Ka
nunu gibi kocaman bir i lt icagâh bulduktan, tarihî mesul iyet in kendis ine 
ait o lduğunu iddia etmek boş bir lâftan ibarettir. Hakiki mesul iyet i tarih 
göstermişt ir ve elbette göstermekte devam edecektir arkadaşlar. 

Gayet açık bir dille dediler ki, mutlakiyet devr inde tanınan hukuk, 

Meşrut iyet veya Cumhuriyet in inkılâbı ile de izale edi lmiş o lmaz. Buna 

biz im hukukta kıyas maal farik derler. Burada eşhas hususu değil , dev

let hukuku mevzuubahist ir . Devlet hukukunda teşriî mecl is ler in her za

man lazım gelen tedbirleri alacağını arkadaşlar ım izah ettiler. Mutlakiyet 

devri padişahlarının iktisap ettikleri malların da, millet mal lar ı o lmasın

dan dolayı, müsaderes ine karar verildiğine dair Büyük Millet Mecl is inden 

ç ıkan kanunu hepimiz bi lmekteyiz. Binaenaleyh biz, inkılâp icabı olarak, 

her ne şekilde olursa olsun, gayrimeşru iktisapların izalesi için bu şekil

de biz im Türk hayatı siyasiyesinde emsali geçmiş kanunla müeyyed 
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esaslar bu lunduğunu gözönünde tutarken o, bunun böyle yapı ldığ ını 
unutmuş gibi, yalnız hukuktan bahsediyor. Biz de hukuku â m m e d e n mi
sal get irerek diyebiliriz ki, yapı lan iş evvelce de yapı lan iştir. Bundan son
ra yapacağ ımız iş de bu gibi kötülükleri kökünden kazımaktır . 

Muhte rem arkadaşlar, her işte olduğu gibi, vatandaşlar aras ında ve 
parti ler arasında hukukan müsavat olmak lâzım gelir. Minareyi çalıp kı
lıfını hazır laması tedbirlerinin birçok tatbikatiyle kanun ve hukuk ruhu
nu zedelediğini gördüğümüz Halk Partisinin elinde mevcut mallar üzerin
de biz, Sıtkı Yırcalı arkadaşımız ın da dediği gibi, ş imdi durmadık . Fakat 
cemiyet ler kanunundaki istisnai hükmün devamına da artık müsade 
gös termemek lâzım geldiği kanaatindeyiz. Bir cemiyet, bir parti t icaretle 
iştigal edemez, iktisadî meselelerle meşgul olamaz. Olamaz. Fakat buna 
mukabi l b iz im Halk Partisi hem zeytincidir, hem fabrikacıdır, hem fırın
cıdır. (Meyhanecidir sesleri) Hem de meyhanecidir arkadaşlar. Bütün bu 
mal lar ın heyeti mecmuasın ın kıymetleri kendilerinin olsun. Fakat bir 
part inin böyle tüccarlık yapması keyfiyeti asla ve kat 'â hukuk ve siyaset
te, istisnai mahiyette, idame edilemez. Bunun yeri ve zamanı gelecek, in
şallah o da halledilecektir. (Alkışlar) Bu gibi irattan intifa suretiyle kazan
dığı paraları yarın müsav i şerait dairesinde mübareze fırsatını bu lduğu
muz zaman başka bir partinin aleyhine kul lanmaması lâzım gelir kana
atindeyiz. Evet parası olsun faiz getirsin, fakat dediğimiz gibi muhtel i f 
meslekler le iştigal eden bir müessese o lmaktan çıksın ve bunlar ın siyasî 
mânas ı o lmasın. Biz kendilerine şimdiden bunları samimî bir surette tav
siye ederiz. Kendi aleyhlerine bu tecelliyata mâruz ka lmamak isterlerse 
kendi kendilerini ş imdiden bu bakımdan tasfiye etmekle, zanneder im 
akıllı l ık etmiş olurlar ve bu suretle siyasî ve içtimai bir parti hal ine inki-
lâp etmiş olurlar. Biz im bu hal isana ve samimane tavsiyelerimizi yer inde 
bulacaklar ını umarız. Fakat ne olursa olsun müsavi bir şekilde mübreze 
edebi lmek için kanunda istisnasız hareket etmenin şart o lduğunu evve-
lü âhir düşündük. Nasıl bu kanunla bir takım yersiz istisnaları kaldır -
mışsak bundan sonra da aynı yolda devam edeceğiz. 

Bütün arkadaşlara bu eksiklerimizi tamamlama yo lundaki h immet le 

r inden ve milletin müşterek v icdanına hakiki bir şekilde te rcüman olduk

lar ından dolayı hususi ve şahsi kanaatimi ve bütün arkadaş lar ıma ait 

o larak teşekkürler imi arz ederim efendim. (Sürekli alkışlar). 

KÂMİL G Ü N D E Ş (Kayseri ) - Sayın arkadaşlar ım, ne garip tecellidir ki 

bana söz sırası sayın üstat Refik İnce'den sonra geldi. Bu kadar güzel ko

nuşmadan sonra bendeniz 5-10 dakika sizi s ıkarsam özür di ler im. (Estağ-

firullah sesleri) 
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Sayın değerli arkadaşlar ım, 

Devlet idaresinin ancak kendi inhisarlarında en iyi bir şekilde tedvir 
edilebileceği telâkkisine dayanan zihniyet, tek parti ve tek şef s istemini 
esas tutan rejimlerin iş başında kalma ısrarlarının bell ibaşlı mesnedin i 
teşkil eder. 

Böyle bir mesnede dayanan bu zihniyetin, memleket te demokras in in 
gel işmesini , bunun neticesi olarak mütaaddit ve siyasî parti lerin meyda
na gelmesini arzu etmesine imkân tasavvur o lunamaz. 

Bunun içindir ki, böyle bir zihniyetle muallel idarelerin baş ında şef 
bulunur. 

Şef, bütün iktidara sahip ve her türlü hakları key femayeşa tasarruf
ta serbesttir. Etrafına ubudiyet ve sadakat tezahürleriyle top lanan mah
dut bir zümrenin kanunsuz hareketlerine, nüfuzunun idamesi mülâha-
zasiyle itaatkârdır, ses ç ıkarmaz. Demokrasi rejimini benimser görüne
rek hakikatta millî menfaatleri istismar ve suiistimal eder. Bir taraftan 
malî kudret inin kendisine vereceği imkânlarla muhali f lerinin faaliyetleri
ni tesirsiz hale get irmeye gayret sarfederek rakipsiz hale ge lmeye çalışır. 
Ve bunda behemahal muvaffak olmak için siyasî nüfuz otoritesine daya
narak ve bütün çarelere baş vurarak meşru olsun veya o lmasın â m m e 
hizmetleri aleyhine kendi veya dayandığı siyasî teşekkülün mamelek in i 
art ırmayı hedef tutar ve bu hedefe varmak için geniş ö lçüde gayret sarf 
eder ve mülk edinme sınırlarını aşarak menkul ve gayr imenkul mal edi
nilir. Ve binnetice topluluk hayatının nizamı bu idarelerde şef ve etrafm-
dakilerin bazicesi haline girer ki bu gibi idareleri monarş i ve ol igarşinin 
mahlut bir tipi olarak vasıf landırmak icabeder. 

İşte sayın arkadaşlarım; sabık Halk Partisi iktidarı da bu tip bir ida
re tarzı idi. Bu iktidarın dayandığı parti ise daha kuru luşundan it ibaren 
kendi teşekkülünün malî kudretini ne pahasına olursa olsun art ı rmak 
için meşru ve gayrimeşru bütün çareleri mubah addetti. Filvaki bu hede
fe varmak için de geniş ölçüde gayret sarfeden bu parti büyük şehirler
den en fakir köylere varıncaya kadar bir çoklar ında âmme hukuku tüzel
kişi l iklerine ait irat getirebilecek belli başlı gayrimenkul ler i nüfuz ve te
sir ku l lanmak veya muvazaal ı yollarla mer'i usul ve Kanunlara t amamen 
aykırı hareket etmek suretiyle tasarrufuna geçirmiştir. 

Bir taraftan bu parti vilâyet, belediye ve köylerin el ler indeki gayri
menkul ler i namına kaydettir irken diğer taraftan bunların bütçeler ine de 
tasarruf etmiş ve mahall î hizmetlerin bir çoğunun maddî imkânsız l ık lar ı 
sebebiyle tatminsiz kaldığı düşünülmeden vatandaşın verdiği verg i lerden 
mütehassı l Bütçe gelirlerini kendisine bağlı Halkevleri ve Halkodalar ına 
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yard ım namı alt ında kendi hesabına istismar etmekten hâli kalmamışt ı r . 
İşte arkadaşlar ım, gerek umumi devlet hizmetleri için ve gerekse mahal 
lî belediye ve köy hizmetleri için vatandaştan vergi diye al ınan bu para
ların bir kısmının Halkevlerine yardım adiyle siyasî part inin bütçes ine 
mal edi lmesi ve bu paraların vatandaş hak ve hürriyet lerinin balta lan
mas ında sarfedilmesi maşerî v icdanî ne derece rencide ettiğini yüksek 
takdirlerinize bırakır ım. 

Aziz arkadaşlar ım, 1927 Kurultayında aldığı bir kararla en ufak bir 

derneğin veya her hangi bir mesleki teşekkülün idare kurul lar ına seçile

cek üyeler ine kadar müdahale eden ve bu âzalıklara kendis inden namzet 

gösteren ve bunların seçilmesini mecburi kılan ve bu dernekler in uzuv

larını ele geçirdikten sonra statülerine infisahları hal inde emval in in 

C.H.Part isine intikal edeceğine dair hükümler koydurarak bir siyasî te

şekkülün hangi şartlar altında bu dernekleri infisaha mecbur ettiklerini 

tasavvur e tmek güç değildir. Türk Ocaklar ı Mual l imler Birl iği ve saire 

gibi. 

Saygı değer Milletvekilleri; 

Özel İdare, Belediye ve İktisadî Devlet Teşekkül ler inin baş lar ında bu
lunan zevat ın Halk Partisi z imamdarlar ına iyi görünmek için temsil ettik
leri belediye ve özel idarenin oturmakta olduğu binaları Halk Part isine 
bedelsiz terk ve yine bu binalarda aynı teşekküllerinde yüksek bir bedel
le k irada oturmakta bulunduklar ı bir vakıadır. 

Bunlara misal mi?. . Kayseri 'de Özel İdare, Cumhur iye t Oku lunun bi
nasını bedelsiz Halk Partisine terk ve binasızl ıktan okulu bir iki sene ka
palı kaldıktan sonra yüksek bir bedelle tekrar aynı b ina Özel İdare tara
f ından kira edi lmiş ve aynı mektebe tahsis edilmiştir. Halen Cumhur iye t 
Okulu bu b inada kira ile oturmaktadır. Ve y ine aynı teşekkülleri temsil 
eden uzuvlar ın otel, gazino ve s inema gibi yüz binlerce lira sarfederek 
yaptıkları ve senede en az on beş bin lira irat getirecek gayr imenkul ler i 
keza çok küçük bir bedelle zikri geçen partiye satışda bulunduklar ın ı ha
len Halk Partisinin bu gibi binaları akar olarak tasarrufta bu lundurduk
larını görüp anlamak için uzun boylu tetkika hacet yoktur. Bu gibi bina
ların tapu kayıtlarına bir göz atmak kâfidir. 

Saygı değer arkadaşlarım; valilerin parti başkanı o lduğu ve bütün 
memur lar ın Halk Partisi üyesi farzolunduğu senelerde halkevleri ve hal
kodalar ı ve parti binaları inşası için vatandaşa bedenî mükellef iyet için 
yapı lan cebir ve tazyik ve yine vatandaşın en müh im ihtiyaç madde ler ine 
bu binalar ın inşa bedellerini karşı lamak üzere konan mahal l î zamlar ve 
vatandaştan kerhen toplanan teberrularla elde edilen paralarla yaptır ı lan 
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şeddite binaları her vilâyette ve birçok kasabalarda görmek mümkündür . 
İşte arkadaşlar her hangi bir mesul iyet korkusu ve hesap ve rmek endi
şesi duyu lmadan girişilen bu hareketlerle elde edilen gayr imenkulun 
adedi 1 200 küsur parçadan ibarettir. Umumi Bütçe, özel idare, belediye 
ve köy bütçeler inden aldıkları paraların yekûnu da 60 mi lyonu aşmakta
dır. İktisadî Devlet Teşekkülleri sermayesinin yar ıs ından fazlası Devlete 
ait ş irketlerden alınan paralarla halka ve bir kısım malî müessese lere 
cebrü tazyik ve tahmil edilen teberru ve ianelerle nakdî ve aynî tahsilat 
bu yekûnun dışındadır. Hulasaten arz edeyim ki, Halk Partisi varl ığ ının 
% 95 gayr ikanuni ve gayrimeşru tabiî yollarla temin edilmiştir. Sizlere 
Halk Partisinin iktisap şekline ait bir vesika okuyacağ ım. 

C.H.P. Genel Sekreterl iğinin 13 Temmuz 1938 gün ve 1/7870 sayılı 

yazısı örneğidir. 

Sayın General Abdul lah Alptoğan 

Dördüncü Genel İspekter 

Elâzığ 

15.IV.1938 tarih ve 258/1030 sayılı yazınız karşılığıdır. 

Elâzığ eski Valisi Tevfik Gür tarafından Çocuk Esirgeme K u r u m u n a 
ait arsaya, Halkevi , çocuk parkı, kapalı spor salonu ve hastane inşa etti
r i lmesi üzerine bu arsanın uygun bir bedelle part iye maledi lmesi Çocuk 
Es i r g eme K u r u m u Başkan l ı ğ ına yaz ı lmışt ı r . Cevap o larak a l ınan 
1.VII. 1938 tarihli ve 4873 sayılı yazının bir aynını takdim ed iyorum. Bu 
yaz ıya göre arsanın beher metre murabbaının 65 kuruştan verecekler i 
anlaşı lmaktadır . Tutarı hususi idare ve belediye yardımler iy le ödenerek 
part iye mal edi lmesi ve al ınacak tapusunun gönderi lmesi esbabının te
min buyurulmas ın ı diler saygılarımı sunarım. 

Dâhil iye Veki l i 

C.H.P Genel Sekreter i 

Giresun Saylavı 

M. Akkaya 

Elâzığ Belediye Başkanlığını il makamı kanalı ile yaz ı lan 21.V. 1951 
tarihli ve 180 sayılı yazıları üzerine çıkarılarak aslının aynı o lduğu tas
dik olunur. 

23.V.1951 

Tapu Sicil Muh . 

(Mühür ve imza) 
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Not : Bu yazıların aslı kültür mahallesi 128 karton içerisindedir. 

Gelel im kanun teklifimize; 

Saygı değer arkadaşlarım, teklif ettiğimiz kanun, milletin mal ı olan ve 
mil letin hizmetine tahsis edilen malların cebir, ikrah ve mânev i tazyikler
le, muvazaa lar ve çeşitli tertiplerle iktidardaki siyasî part iye temliki gibi 
bir gayritabiî l iği imkânsız hale getirmek ve siyasî parti lerin daha evvel bu 
yol lar la elde ettikleri gayrimenkulleri eski sahiplerine iade e tmekten iba
rettir. 

Acaba sayın arkadaşlar bu kanun teklifimiz; 

1. Anayasaya muhal i f midir? 

2. Mülkiyet esaslarını rencide ediyor mu? 

3. Bu kanun müsadere kanunu mudur? 

4. Hâk im veya ilmî bir otoriteye tetkik ettirildi mi? 

5. Parti lerarası bir mutabakat ın neticesi neden değildir? 

Aziz arkadaşlar, Anayasa ve âmme hukukuna muhal i f olarak eski ik
tidarın mal ed inme tasarruflarını milletin meşru vaziyet ine irca etmesi 
hem hakkı ve hem de vecibesidir. Şu halde 14 Mayıs iktidariyle totaliter 
rejimi tarihe mal eden Büyük Türk Milletinin hakiki mümessi l ler i sizle
rin ilk vazifeniz millet adına maşeri v icdanda ıstırap menbaı olan bu gay-
r imeşru vaziyeti âmme hukuku yolu ile eski hal ine get irmektir . Bu tekli
fi B.M. Meclisi kanun haline getirmekle kendis inden gasbedi lmiş mal ve 
haklar ın müh im bir kısmını temsil ettiği büyük millete iade etmekle kal
mayacak ve bu kanun bu yönden böyle iktidarlar için bir int ibah olacak 
Anayasaya kanunlar la muhalefet in yo lsuz luğunun haksızl ığını mil let 
mal ında gayrimeşru tasarrufun bir âbidesi olarak milletin gözüne batan 
bu fiil ve hareketlerin bir daha tekerrününe maşeri v icdana tercüman 
olarak son verecektir. Binaenaleyh teklifimiz bu yönden Anayasa hü
kümler ine uygun bulunduğu gibi Anayasa hukukunun ihlâli ile yap ı lmış 
tasarrufları bir an evvel meşru hale getirmek için kanun tedvini yo lu da 
â m m e hukukunun ve demokrasi rejiminin Yüksek Kamutaya tahmil et
tiği esaslı bir vazifedir. 

2. Anayasanın 74 üncü maddesinin birinci f ıkrasını aynen okuyo
rum. 

"Kamu faydasına gerekli olduğu usulüne göre anlaş ı lmadıkça ve özel 
kanunlar ı gereğince değer pahası peşin ver i lmedikçe hiç k imsenin malı , 
mü lkü kamulaşt ır ı lamaz." 

Muhalefet yazarları bu okuduğum fıkrayı ele alarak teklifin bu fıkra
ya aykırı o lduğunu ileri sürmektedirler. 
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Teklif imiz Halk Partisine ait malları istimal ve ist imlâk edici bir hük

mü ihtiva etmemektedir . Kaldı ki, bu malların Halk Partisine aktarı lma

sı işinde bu madde ile ve diğer kanunlarla teminat alt ında bu lunan mül

kiyet esasları ve Anayasa hükümler i kökünden bal ta lanmış ve keyfî bir 

müsaderen in klâsik bütün kaideleri tatbik edilmiştir. Kanaat imizce tek

lifimiz mülkiyet esaslarını rencide değil bilâkis siyasî nüfus ve otorite ile 

dahi mülkiyet esaslarını rencide edilmez bir hale get irmek için, Anayasa

nın ruhuna uygun bir surette nizamlar vazediyor. Ve bu sebeplerden tek

lifimiz mülkiyet esaslarını rencide değil takviye ediyor demektir . 

3. Bu teklifin müsadere kelimesiyle tavsifi kabil bir vaziyet in mevcut 

olabi lmesi için, ekseriyet partisinin bu kanunla Halk Part is inden alınıp 

eski sahiplerine verilen malların tamamını veya bir kısmını kendi kasa

sına aktarması lâzımdır. Veyahut eski sahiplerine veya Devlete intikal et

t irmek istenen malın meşru yollarla Halk Partisinin tasarrufuna geçirdi

ğini, bu partinin veya sözcülerinin iddia delillerini ortaya koyarak ispat 

etmesi lâzımdır. Bugüne kadar ne Meclis içinde ve ne de Mecl is dış ında 

Halk Partisi bu malları üyelerimizin teberrulariyle temin ettik, belediye, 

özel idare ve Hazineden muvazaal ı yollarla mal iktisap etmedik diye bir 

define de bulunmadıklar ına ve teklifin hiçbir maddes i de Demokra t Par

tiye bir hisse ç ıkarmadığına göre bu kanunun takip ettiği yo lu müsade 

re ile vası f landırmak en hafif tabiriyle insafsızlık olur. Bu kanun müsa

dere etmiyecek bilâkis müsadere ve gasbedi len malları eski sahipler ine 

iade edecek ve bu iade prensiplerini vaz 'ederken Halk Partisinin meşru 

mal ve mülküne dokunmuyor ve dokunmayacak. Yapı lan şey part inin 

mal ını part ide bırakacak. Devlete ait malları, part iden istirdat ederek es

ki sahiplerine iade etmekten ibaret olacaktır. 

4. Hakem bahsine gelince; 

A ) Bir mevzuun hakemle halledilmesi için iki tarafın bu lunmas ı 

lâzımdır. 

Taraf lardan biri Halk Partisi, diğer taraf kimdir? Her halde Demokrat 

Parti değildir. Çünkü Demokrat Partinin bu işte ne bir menfaat i ve ne de 

geçmişteki usulsüz tasarruflara iştirak etmeyi icabettirecek bir a lâka ve 

mesul iyet i vardır. Bu halde diğer taraf olsa olsa büyük Türk Milleti ve 

onun adına mümessi l i hakikisi Büyük Millet Meclisidir. Şu hale göre, 

millet adına hükümranlık hakkını nefsinde toplayan bir Meclisin bu parti 

karşısında taraf olacağa normal bir düşünce olamayacağına göre ortada iki 

taraf yoktur ve bu yüzden işin hakemle halledilmesine imkân yoktur. 
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B) İlmî otoritenin tetkikine gelince; 

Bu kanun teklifimiz gerek hazırlanırken ve gerekse hazır lanıp Mecli

se sunulduktan sonra ihtiva ettiği prensipler Mecl is içi ilmî otoriteler ta

raf ından ariz ve amik tetkike tâbi tutulmuş ve teklifimiz muvaf ıkı i l im ve 

kanun olduğu neticesine varılarak yüksek huzurunuza gelmiş bu lunu

yor. Par lamenter sistemlerde Kanun mevzularının daha evvel Mecl is dışı 

ilmî otoritelerin tetkik süzgecinden geçiri leceğine dair bir teamülün mev

cudiyet inden bahsedi lmeyeceğine ve böyle bir yolu, teklifi yapan zatın 

hatırı için ekseriyet partisinin kabulü halinde mesul zevatın, Mecl is in 

hükümranl ık hakkı karşısında kendisini mensuplar ına karşı â m m e hu

kuku bakımından nasıl müdafaa edeceğini düşünmek dahi güçtür. Şu 

halde teklifi yapan zevat müsaade etsinler de en az Mecl is dışı otoriteler 

kadar ilmî bir otorite olan Meclis içi otoritelerin de bu teklifteki görüş ve 

mütalâa lar ına kulak versinler ve hürmet etsinler. 

Aziz arkadaşlar ım, halkevlerinin 1947 senesinde Türk Mil letinin isti

fadesine tahsis edilmesi fikri ve bu hususta Demokrat Partinin müraca

atı bir vakıadır. Fakat Halk Partisi z imemdarlar ı bu tekliften bahseder

ken, aynı sene Bütçe Komisyonunda Demokrat Parti Sözcüsü Sayın 

Menderes ' in mademki bu teşekkülü bir tesis hal ine getireceğinizi ifade 

ediyorsunuz. O halde 1948 senesi Bütçesine Halkevleri için bir senelik 

değil, üç aylık yard ım tahsisatı koyal ım. Tesis ikmal edi ldikten sonra iki 

mi lyon değil, ihtiyaç karşılığı beş milyon ise beş mi lyon verel im, demiş ve 

fakat o günün ekseriyet partisi bu teklifinde samimi olmadığı için bütçe

de senelik tahsisat kabul etmiş ve her sene bütçesinin Halkevler ine yar

d ım faslını kabartmak için bu teklifi tekrarlıyarak Devlet Bütçes inden 

kendi bütçeler ine aktarmak için vesile ittihaz etmiştir. Eğer Halk Partisi 

bu teklifin de samimi olsa idi Halkevleri şimdiye kadar tesis hal ine gel

miş ve ıstırap da k ısmen hafifliyecekti. 

Sayın arkadaşlar, hepinizin malûmu olduğu üzere 14 Mayısta iş ba

şına gelen Demokrat Parti mil letvekil lerinden 4 arkadaş bu mevzua te

m a s eden teklifler hazırl ıyarak Yüksek Meclise sundular. Bu vaziyet kar

şıs ında harekete geçen Halk Partisi, Demokrat Partiyi oya lamak için yi

ne eski kötü taktiğe baş vurdu ve parti arası münasebet ler in iyi ve nor

mal idamesi bakımından mesul insanlar olarak ve bilerek belli kaydiyle 

tekliflerini inceledik ve mukabi l teklifte bulunduk. 

Sayın arkadaşlar, huylu huyundan vazgeçmedi , parti lerarası kurulan 

komisyonda Halk Partisini temsilen gelen mümessi l ler binbir hava çaldı-
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lar ve her gün ilk tekliflerinden bir adım geri çekildiler, maksat y ine oya

lamak ve Türk Milletinin gözünden iktidarımızı düşürmekt i . Fakat sayın 

arkadaşlar ım, dün olduğu gibi bugün de, aldatırız sandılar ve fakat al

dandı lar. Bu tabiî idi. Çünkü hüsnüniyet in karşıs ında suiniyetin hez ime

ti bu olacaktı ve oldu. Teklifimizi sizlere tercüman olarak hazır ladık ve 

Yüksek Mecl ise sunduk. İhtiva ettiği prensipler Anayasa hukukuna ta

m a m e n uygun, mülkiyet esaslarını takviye eder mahiyettedir . 

Yalnız, Sayın Barutçu Anayasa Komisyonunda bir karar a l ınmadan 

bu kanun prensiplerinin Gruptan geçiri lmesi Anayasa Komisyonunun 

tetkikine müessir o lduğunu ifade ettiler. Hayır arkadaşlar, Grup prensip 

kararları Anayasa Komisyonunu bağlamaz ve böyle bir kayıt ne biz im İç

tüzüğümüz ve ne de teamüller imizde mevzuubahis değildir. Divan, pren

sibin Gruptan geçtiğini görerek Anayasa Komisyonuna bu teklifi havale 

etti. Halbuki Anayasa Komisyonuna bu teklifin g i tmesine lüzum yoktu. 

Bu teklifin Adalet Komisyonuna, İçişleri Komisyonuna, Mal iye Komisyo

nuna ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek orada tezekkür edi ldikten 

sonra huzurunuza gelecekti. Fakat burada böyle bir müta lâanın derme-

yan edileceği düşünülerek, belki Anayasa bakımından Anayasa Komisyo

nunca süzgeçten geçiri lmesi kanaat ına varı lacağı derhatır edildiği içindir 

ki buradan da geçiri lmiş bulunuyor. 

Ben zannetmiyorum ki, Anayasa Komisyonundaki Demokrat Partiye 

mensup bir üye, Parti Grubu prensip kararının tesiri a l t ında kalarak, 

v icdanlar ından ayrılarak, bu prensipler Anayasaya muhal i f değildir, diye 

bir net iceye varmış olsunlar. 

Binaenaleyh, tekrar ediyorum, Grup prensip kararları, Anayasa ko

misyonlar ının prensip kararları, Anayasa Komisyonunun, Anayasaya 

muhal i f midir, değil midir hakkında verecekleri kararı bağl ıyamaz ve tah

dit edemez. Eğer böyle bir şey olursa Anayasa Komisyonuna ihtiyaç ol

maz. Maruzat ım bundan ibarettir. 

B A Ş K A N - Efendim, Yüksek Heyetinize durumu arz e tmek lüzumunu 

hissediyorum. Bu kanun teklifi vesilesiyle 45 arkadaşımız söz almıştır. 

Gruplar, komisyon sözcüleri hariç tutulduğu takdirde ş imdiye kadar ko

nuşan arkadaşlar, Zühtü Hilmi Velibeşe, Sıtkı Yırcalı, Hamdul lah Suphi 

Tanrıöver, Refik Şevket İnce ve Kâmil Gündeş arkadaşlar ımızdır . 

Bu arada müzakerenin kifayeti hakkında veri lmiş bir önerge de mev

cuttur. Onun için Tüzük hükümler ine göre ve teklifin lehinde, a leyhinde 
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ve üzer inde ikişer arkadaş konuşmadıkça kifayeti müzakere teklif lerinin 

reye konulması imkânsızl ığı karşısında şimdiye kadar arkadaşlara söz 

vermiş bulunuyoruz. Önerge sahibi arkadaşlarımızın, önergeler ini reye 

koymamak suretiyle İçtüzüğe aykırı hareket ett iğimize dair söyledikleri 

sözler kulağımıza kadar geliyor, karar Yüksek Heyetinizindir, önergeler i 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanl ığa 

Vaziyet tamamen tebellür etmiş ve hakikat anlaşılmıştır. Müzakere

nin kifayetiyle maddelere geçi lmesini arz ve teklif eder im. 

Zonguldak Milletvekili 

Saat Başol 

T.B.M.Mecl isi Başkanl ığ ına 

Mevzu aydınlanmıştır . Müzakerenin kifayetinin reye konulmas ın ı arz 

ve teklif ederiz. 

6.VIII.1951 

Antalya Milletvekili Amasya Milletvekili 

Âkif Sarıoğlu İsmet Olğaç 

T.B.M.M. Y. Başkanl ığ ına 

Kanunun heyeti umumiyes i hakkında kâfi derecede aydın lanmış bu

lunuyoruz. Müzakere kâfidir. Maddelere geçi lmesini arz ve teklif eder im. 

Çorum Milletvekil i 

H. Ortakcıoğlu 

Sayın Başkanl ığa 

Mesele bütün vuzuhiyle anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayetini, mad

delere geçi lmesini; konuşacak arkadaşların yeri gel ince madde lerde ko

nuşmasın ı arz ve teklif ederim. 

Burdur Milletvekil i 

M. Özbey 

Yüksek Başkanlığa 

Mesele kâfi derecede aydınlanmış o lduğundan müzakeren in kifayeti

ni ve madde lere geçi lmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekil i 

Avni Yurdabayrak 
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Yüksek Başkanl ığa 

Mil let imizin kahir bir çoğunluğunun inşirahını temin edecek bir ka

nun teklifinin müzakeresi münasebet iy le teşrii hayat ımızın tarihî ve me

sut bir an ında bulunmaktayız . 

En haklı bir dava yolunda, en açık hakikatlere rağmen bu münase 

betle ikt idarımıza tevcih edilen isnat ve iftiraların Türk Milleti huzurun

da da geniş bir muhasebesi yapı lması yer inde olacaktır. Bu sebeple söz 

alan bütün arkadaşların konuşmasından sonra maddelere geçi lmesini 

temin için saat 24'de tatil yapı larak yarın saat 15'de müzakereye devam 

hususunun reye konulmasını arz ve teklif eder im. 

Seyhan 

Dr. Sedat Barı 

B A Ş K A N - Efendim; bu son önergeyi ma lûmat kabi l inden okuduk. 

Buna ait maruzatta bulunacağ ım. Kifayeti müzakere aleyhinde yalnız bir 

arkadaş konuşabil ir . Bahadır Dülger arkadaşımız aleyhte konuşmak için 

söz almıştır. Kendisine söz ver iyorum. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) - Muhterem arkadaşlar; kifayeti mü

zakere takriri vermiş olan arkadaşlarımızın hangi haleti ruhiye iç inde ha

reket ettiklerini an lamamak kabil değildir. Uzun bir devreden beri müte

madiyen meşgul o lduğumuz bu Halkevleri meselesi biz im kafamızda iş

ba hal ine gelmiş bir meseledir. Bu meselenin bütün teferruatını , hangi 

nokta lardan kanuna aykırı o lduğunu ve hangi sebeplerle mil lete intikal 

etmesi lâzım geldiği esaslarını tamamiyle ve bütün incelikleri ile kavra

mış bulunuyoruz . Halbuki bugün burada vermekte o lduğumuz karar, 

tek parti ve tek şahıs saltanatı devrinin katî surette değişmesini intaç 

edecek olan tarihî bir karardır. Bu kararı biz tarih muvacehes inde , mil

let muvacehes inde bize karşı türlü iftiralarla harekete geçmiş olan ve 

kendi mazi lerini ve hareket tarzlarını bir an için hat ır lamak lüzumunu 

da ihtiyar etmek zahmetine kat lanmıyan bir müfteriler grubu karş ıs ında 

vermek mecburiyet indeyiz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar ımız, böyle bir kararı verirken, biz im g rubumuzun bizim 

ikt idarımızın bütün fikirleri, bütün incelikleri ile ve teferruatı ile tarihe 

geçecek bir şekilde anlatı lmalıdır. 45 arkadaşımız söz almıştır. Demin Ri

yaset makamından öğrendiğimize göre bu 45 arkadaştan ancak beş ta

nesi konuşmuştur . Bunlar da kanun teklif eden arkadaşlar ımızdır . Bun

dan sonra başka bir şey daha ilâve etmek isterim. 

1886 



CHP MALLARININ TASFİYESİ, HALKEVLERİNİN KAPATILMASI 

Bütün siyasî hayatında, başlangıcından sonuna kadar diyeyim, bü

tün siyasî hayat ında Anayasayı çiğnemeyi meslek hal ine get irmiş olan 

karşı partinin lideri, bizim karşımıza Anayasanın müdafi i olarak ç ıkmış

tır. Onun söylemiş olduğu iftiralara, tezvirlere, haksızl ıklara, biz im, hak

kı müdaf fa eden prensiplerimiz namına en acı, en sert cevaplar ın veri l

mesi zamanı gelmiştir. (Bravo sesleri) Bunun için bize fırsat veri lmelidir ar

kadaşlar. Bir gün, iki gün, üç gün kendi iktidarımızın hürriyet mücade 

lesini, Sakarya zaferi bekler gibi bekliyeceğiz. Hepimiz konuşacağız ve bir 

daha tekerrür etmesi mümkün olmayan bir tarihî sahneyi , kifayeti mü

zakere takriri ile kapatmayacağız arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, Sedat Barı arkadaşımızın tekliflerine aykırı o lan 

vaziyet, kifayeti müzakerenin aleyhinde olan önergelerdir. Bu it ibarla ev

velâ müzakerenin kifayetini reyinize arz edeceğim. 

Müzakerenin kifayetini kabul buyuranlar lütfen işaret buyursunlar . . . 

Müzakerenin devamını iltizam edenler... Müzakereye devam edilecektir. 

Sedat Barı arkadaşımızın teklifleri ise, bu Birleşim için bu gece saat 

24'e kadar müzakerenin devamı ve yarın da saat 15'te toplanı lmak üze

re karar al ınması mahiyet indedir. 

Bu itibarla bu gece saat 24'e kadar müzakerenin devamını arzu eden

ler... Etmeyenler. . . Müzakere 24'e kadar devam edecektir. 

Yar ın saat 15'te toplanılması için de kararınıza ihtiyaç vardır. Çünkü 

İçtüzük Salı gününün Meclisin toplantı günü olmadığını bi ldirmektedir . 

Yar ın toplanmayı kabul edenler... Etmeyenler.. . Yar ın saat on beşte 

toplanı lması karar altına alınmıştır. 

Ş imdi sıraya göre söz Ferit Alpiskender' indir. 

FERİT ALP İSKENDER (Diyarbakır) - Muhterem arkadaşlar, tasvibini

ze arz o lunan ve saatlerden beri müzakeresi cereyan eden kanunu teklif 

edenlerden birisiyim. Bu itibarla kendi vicdanî kanaat ime göre bunun ta

rihî şerefine nail o lmak fırsatına malik olanlardan birisiyim. Muarız lar ı

mıza göre tarihî mesuliyet ini taşıyacağız. Muhalefet Partisi Lideri İsmet 

İnönü ve ondan sonra konuşan Faik Ahmed Barutçu ve günlerden beri 

bir kıs ım gazetelerde yapı lmakta olan neşriyat bu kanunu imza edenler, 

teklif edenler tekfir edi lmekte veya kendilerine hücum yollu bir dil kulla

nı lmaktadır . Bu hücumlardan şüphesiz ki benim de pay ıma bir hisse 

düşmektedir . Ben de kendi ö lçümde bunlara cevap vermek suretiyle 

Yüksek Huzurunuzda müdafaamı yapmak üzere ge lmiş bu lunuyorum. 
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Arkadaşlar , muhalefet partisi lideri İsmet İnönü'nün sesi bugün pek 

iyi ç ıkmıyordu. Dediklerini pek kavrıyamadık. Zaptett ikler ime göre İsmet 

İnönü bu iddiasında diyordu ki bunlar birer iddiadır, mahkeme le re gider 

kanunla halledilir. Üçüncüsü; Anayasa çiğnenmiştir . Diye üç müh im iti

razda bulundular . Müsaadeniz le bunlara cevap vermek suretiyle birer bi

rer konuşmaya başl ıyacağım. 

Evvelâ bu bir iddia değildir. Onların dediği üzere hakem işi de değil

dir. Gerçi ortada bir davacı vardır. Büyük Türk Milletini temsil eden De

mokrat Parti ekseriyeti değil bütün bir millettir. Ve bu bir iddia değil, bir 

vakıadır. Çünkü resmî kayıtlara dayanmaktadır . Tapu sicilleriyle sabit

tir. Zühtü Hilmi Vel ibeşe ve Kâmil Gündeş arkadaşlar ımız ın burada oku

duklar ı Tapu ve Kadastro U m u m Müdür lüğünden al ınmış vesikalardır. 

Bunlar iddia olamaz, içtimai birer vakıadır. O halde bir iddia olarak ka

bul etmek doğru değildir. 

Yalnız, bugün Meclisin karşılaştığı bir mesele var. Bu da, maşer i vic

danın yavaş yavaş yükselerek dalga dalga B.M.Mecl is ine akseden arzu

larıdır. Arkadaşlar , maşerî v icdan birtakım ihtilâfları, cemiyet hal inde ya-

şıyan fertler arasındaki münasebet ler i , zaruretleri ve ihtiyacı ifade eder. 

Ancak ihtilâflar mahkemeye gider. Halbuki cemiyet hayat ından yaş ıyan 

fertler aras ındaki münasebet ler doğrudan doğruya kanun mevzuu ola

bilir. 

Bu mevzular ın yeri mahkemeler değil, teşrii meclislerdir. Bu it ibarla 

İnönü 'nün istinat etmek istediği bu nokta tamamen ilmî bak ımdan yer

sizdir. İsmet İnönü dediler ki; Demokrat Partiden bu kanunu buraya ge

tirenler mahkeme huzuruna ç ıkmaktan kaçınmışlar. Hayır arkadaşlar, 

bu kanunu hazırlayanlar mahkemeden kaçınmamışlardır . En büyük 

mahkeme olan Türk Milletinin önüne, Büyük Millet Mecl is inin huzuru

na, c ihan efkârının huzuruna açık alınla ç ıkmış insanlardır. F i lhakika 

mahkeme le re g idemiyeceklere mahkemeyi göstermek veya bunlar ın gide

ceğini düşünmek, vakıayı ters anlamak ve hâdiseleri şahsi, intifai mak

satlara göre düşünmek veya varacakları bir neticeyi elde etmektir . 

Arkadaşlar , İsmet İnönü buyurdular ki : Anayasa ç iğnenmiş . Anaya

sa tarihimizin hiçbir devrinde bugünkü kadar bu Mecliste o lduğu gibi 

hassasiyet le ele a l ınmamış ve hiçbir zaman bu kadar mukaddes bir mef

hum olarak tutulmamıştır . Biz bu kanunu yüksek huzurunuza getir

mekle bizzat ihlâl edi lmiş olan Anayasa hükümler in i yer ine get irmek 

maksadiy le hareket etmiş oluyoruz. Biz senelerce ihmal edi len Anayasa 

hükümler in i ihya etmek, ıslah ve tamir etmek istiyoruz. 
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Arkadaşlar , köylünün alınteriyle, emeğiyle, parasiyle yapmış o lduğu 

halk odaları bugün tek parti rejimi hükümler i karşıs ında m ü h i m bir kı

s ım vatandaşlar ı içine a lmamaktadır . Bundan sız lanan, şikâyet eden 

köylüler vardır. Şehirlerde belediye, hususi muhasebe tek kel ime ile mil

letin parası ile yapı lmış olan halkevlerinin milletin ekseris ine kapıları ka

palıdır. Bu itibarla cemiyet hayat ında bulunan fertler aras ında bugün 

halkevler ini elinde tutan partiyle aralarında bir münasebet ve seçerek 

gönderdikler i vekilleriyle alâkalı makamlar arasında y ine diğer bir müna

sebet in mevcudiyet ini kabul etmek zaruridir. Sayın İnönü buyurdular ki, 

(Buyurdularki değil söylediler sesleri) Halkevleri bir inkılâp eseridir. Halkev

lerini bir inkılâp eseri olarak kabul etmek çok güçtür. Sosyoloji Modern 

cemiyet ler in milletler o lduğunu söyler. Modern cemiyetler, milletler o ldu

ğuna göre milletler, ailevî, siyasî ve meslekî birl iklerden kurulur. Halbu

ki C.H.Partisi ailevî telâkkilerimizi y ıkmış ana baba ile çocuk aras ında dil 

uçurumlar ı vücuda getirmiş, bu suretle ailevî bağları bozmuş, siyasî par

tilere bir hakkı hayat tanımamış ve tek parti inhisarı a l t ında iktidarı ebet 

müdde t el inde tutmak istemiştir. 

Sonra, meslekî zümrelerden hangisi mevcut? Mual l imler Birliğini ka

patanlar kendileri değil midir? Türkocaklarını kapatanlar kendileri değil 

midir? Bütün meslekî zümrelere el uzatan ve bütün bu cemiyetler i Halk 

Partisi vakfı alt ında toplamaya çalışan ve başka cemiyet lere hayat hakkı 

tan ımayan bir siyasî partinin bu memlekette halkevleri bahs inde inkı lâp 

yapt ığ ı nasıl iddia olunabil ir? 

Demin de söylediğim gibi, içtimaiyat ilmi bize, modern cemiyet in, ai
le zümreler i , siyasî zümreler ve meslekî zümrelerden ibaret o lduğunu ifa
de ediyor. Bunun dışında bir inkılâp o lduğunu iddia e tmeye ben im akl ım 
ermez. 

Arkadaşlar ; el imizdeki tapu kayıtlarıdır, kıymetl i zamanlar ınız ı işgal 

e tmemek için okumayacağ ım. Faik Ahmed Barutçu arkadaş ımıza biraz 

cevap vereceğim, esas itibariyle sözlerim cevaplardan ibaret olacaktır. 

Faik Ahmed Barutçu arkadaşımız geçenlerde burada yaptığı konuş

mada aynen şu cümleleri sarfetmiştir : 

"Vicdan hürriyeti tanımayanlara vicdan hürriyeti kabul ett irmek 

m ü m k ü n değildir" dediler ve bir İngiliz hâkiminin sözlerini misal o larak 

aldılar. Tıpkı bunun gibi Anayasayı çiğneyen bir zümre için anayasa hak

kı mevzuubah is olamaz. Dün Anayasayı muhtel i f vesilelerle ç iğneyen bir 

siyasî part inin bugün sureti haktan görünerek Anayasay ı kendi ler ine 

bayrak yapmalar ı nasıl mümkün olabilir. 
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Arkadaşlar ; 1946 seçimlerini unuttuk mu? Hatırlarsınız, ben o za

man İzmir 'de bulunuyordum, bugün aramızda bulunanlar var, mil letin 

seçtiği milletvekilleri mazbatalarını alıp burada konuşamadı , onlar mil le

tin içinde, sinesinde kaldılar. Fakat valilerin verdiği mazbata lar la gelip 

burada ya lan yere yemin eden ve milletvekili o lduğunu iddia eden insan

larla karşılaştık. Ankara 'da hangi Halk Partisi adayı seç imde kazandı? 

Fakat milletvekil i diye geldiler hattâ içlerinden Devlet Reisi çıktı. 

Ş imdi Anayasayı bu kadar bariz şekilde çiğneyenlerin Anayasay ı bir 

bayrak olarak kul lanmalar ına benim aklım ermiyor. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar , bir mülkün hukukan ciheti tasarrufiyesi bu lunmadığ ı za

man esas ından batıldır. Belediyelerin, hususi muhasebeler in , vakıflar 

idaresinin, hükmî şahsiyetlerin her hangi bir siyasî partiye bir h ibede 

bu lunmas ı ne bizim kanunumuzda ne de medenî milletlerin hiçbir is inde 

görülmemişt i r . 

Buna dair arkadaşlarımız çok konuştu. Fakat bendeniz yüksek mü

saadeniz le şunu da iddia ederim ki; bu sadece kanunlar ın değil, aynı za

manda siyasî ahlâkın da kabul etmediği bir vakıadır. Bugün, biz im, me

selâ Ankara Belediyesinin bir hibesini kabul edip siyasî bir part i olarak 

orada keyf çatmamız doğru mudur? Bu akl ımıza dahi gelmez. 

Arkadaşlar ; Faik Ahmed Barutçu Anayasa Komisyonunda cereyan 
eden bir hâdiseyi tamamen değiştirmiştir, buna çok üzü ldüm. Kendi le
riyle bir buçuk seneden beri arkadaşlık ediyorduk. Evvelâ bunun haki
katini arz edeyim, ondan sonra bu tasarının Anayasaya aykırı o lduğu 
hakkındaki iddialarına cevap vereyim. 

Biz komisyonda Faik Ahmed Barutçu'yu uzun müddet dinledik. Ken

disi üç defa konuştuğu zaman biz ancak bir defa konuşabi l iyorduk. 

M ü m k ü n olduğu kadar fikirlerine kıymet verdik. Kendileriyle beraberce 

konuştuk ve kendilerini dâvamıza iknaya çalıştık. Hüsnü niyet ler ine ve 

dürüst fikirlerine inanıyorduk. Nihayet bir gün Başbakan Adnan Mende

res geldi. Adnan Menderes ' in kendisine yaptığı hitapları bugün yanl ış an

lattılar. Menderes buradadır, ben de yanl ış anl ıyorsam lütfen düzelts in

ler. Adnan Menderes aynen şöyle hitap etti. Dedi ki : 

Faik A h m e d Barutçu, usul ve esas hakkında da konuşmak hakk ım 

mahfuz ka lmak şartiyle size soruyorum. Türkocaklar ından ve şuradan 

buradan elde ettiğiniz, bir kısmını da Hazineden aldığınız paralar la vü

cuda getirdiğiniz halkevleri binasının ve Türkocaklar ı b inasının bugün 

o lduğu gibi tek parti uhdesinde, sizin iktidarınızda ka lmasına vicdanınız 

razı mıdır? 
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Faik A h m e d Barutçu aynen şu cevabı verdi : Hayır dedi. 

M U R A D ÂLİ ÜLGEN (Konya) - Vicdan var mı acaba? 

A H M E T GÜRKAN (Tokat) - Varsa... 

FERİT ALP İSKENDER (Devamla) - O bir meseledir. 

Arkadaşlar yalnız Faik Ahmed Barutçu'nun vicdanı razı o lmadığ ı gibi 

Türk Milletinin vicdanı da asla razı değildir. Buna razı o lmadığı içindir ki, 

bu maşer î v icdanın zaman zaman tazyikleri bizzat C.H.P. Genel Başkanı 

Sayın İnönü'yü de bir aralık hakka getirir gibi o lmuş ve 1947 büyük Ku

rultayında - Sonteşrin ayında toplanmıştı - Aynen Halkevleri için şöyle 

demiştir : 

"Halkevleri siyasî partilerin ortak olarak sevebilecekleri ve ortak ola

rak istifade edebilecekleri bir müessese halinde çal ışmaları çok ehemmi

yetl i ve lüzumludur. Ben Demokrat Partinin Sayın Genel Başkan ından 

bir proje r ica etmiştim. Sarih olarak arzularını bugüne kadar b i lmiyo

rum" diyor ve Halkevlerinin bir kültür müessesesi olarak çal ışmalar ı 

esastır. 

Bu çal ışmada her partinin mensubu, bütün kabil iyetini emniyet le ya

ni idareye mâkul şekilde iştirak imkânı olmalı. Siyasî parti ler muayyen 

zamanlarda "toplantılar için istifade edebilmeli ." Evet İnönü 'nün bu iki 

maddel ik beyanatı da gösteriyor ki; İnönü Halkevlerinin tek part inin in

hisar ında kalmasında, kendisi de maşerî v icdan karşıs ında mukaveme t 

gösterememiş ve bu noktai nazarı ortaya atmıştır. Siyasî partiler ortak ol

malıdır, diyor. Siyasî partilerin ortak olduğu müessese y ine bir tâviz me

selesi olacaktır. Alt tarafta da, kültür müessesesi olmalıdır, diyor. Kültür 

müesseses i o lduğu takdirde politika ile bir ilgisi ka lmamas ı lâzımdır. Ku

rul tayda yapı lan müzakerelerde Halkevlerinin Halk Partisine bağlı tesis

ler hal inde çal ışması kabul edilmiştir. Bu da gösteriyor ki; samimî ve cid

dî olarak bu müesseseler i millete vermek ve kültür emrine hasre tmekte 

samimî olarak çal ışmaya taraftar değillerdi. Eğer samimî olarak taraftar 

olsalardı l iderlerinin kurultay nutuklarını samimî karşı larlardı. Bugüne 

kadar bu tesisi yapmış olurlardı. Haklı olarak samimiyet ler inden da ima 

şüpheye düşmekteyiz . 

Arkadaşlar , Faik Ahmed Barutçu diyor ki; biz Anayasay ı ihlâl e tme

dik, anakanunun 79 uncu maddesi cemiyetlerin hududu hürriyet ini ka

nun tâyin eder. Fakat kanun hürriyeti yok etmez. Kendileri o hürriyet i 

yok etmişlerdir. Muall imler Birliği, Türkocaklarını kapamış lar ve diğer 

meslekî teşekküllere el atmışlardır. 
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Sonra Faik Ahmed Barutçu Anayasanın 74 üncü maddes ine dayanı

yor. Bu mallar alındığı zaman değer bedelini Hükümet in vermes i icabe-

der. İst imlâk yapı lmıyor ki, herkesin hakkı kendisine veriyor. Kendi ma

lını kendis ine vermek en hakkaniyete dayanan bir prensiptir. Biz istim

lâk yapmıyoruz ki, değer pahasını verip alalım. Sonra değer parasını ve

rip de a lmak bir malın hakiki ve meşru sahibine aittir. Halbuki Halk Par

tisi mevcut kanunlara ve Anayasaya göre bu malları kanunen ve huku-

kan iktisap etmiş değildir ki bunları kendisinin malı olarak görüyor. Şu 

veya bu şekilde elde ettiği için Halk Partisinin tesis yapmaya da salâhi

yeti yoktur. Çünkü elindeki mamelekin bir kısmı Hazineye, bir k ısmı in

fisah ettir i lmiş cemiyet veya derneklere aittir. Kimin malını k ime tesis 

ediyor? Bu da esaslı bir iddia olmuyor. Bu sebepten dolayıdır ki esasen 

an laşma teklifi de doğru değildir. Zira Halk Partisi taraftar değildir. Son

ra biz Sayın Adnan Menderes ' in muvafakatiyle Faik Mehmed Barutçu 'ya 

mühle t verdiğimiz zaman bunu tesis için vermedik. Kendi aralar ında dü

şünüp konuşsunlar ve bize bir proje getirsinler, biz bunu beğenirsek tek

lif edilen kanunlar la tevhit edel im, diye mühlet verdik. Biz im verdiğimiz 

mühlet te tesis kaydı mevcut değildi. Anayasa Komisyonu azaları burada

dır. Arkadaşlar vakit çok geçmiştir. Kıymetli zamanlarınız ı işgal e tmek is

t emem. Biz teklif sahiplerinin getirdiği ve Demokrat Partinin ben imsen

diği bu yeni kanun teklifimizle yeni bir ahlâk sistemi, yeni bir hukuk ni

zamı get irmiş oluyoruz. Bunu kabul ve tasvip buyuracak olursanız müs 

takbel nesil için güzel bir şey ve ahlâki bak ımdan yeni bir örnek olacak

tır. (Soldan alkışlar). 

B A Ş K A N - Efendim, söz alan arkadaşlar sözlerine devam ettikleri tak

dirde ittihaz buyurduğunuz zamanı tecavüz eder gibi bir vaziyet hâsıl ol

maktadır . (Beş dakika konuşulsun sesleri). Yüksek kararınız veçhi le yar ın 

saat 15'te toplanı lmak üzere Birleşime son ver iyorum. 
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- Manisa Mi l l e t vek i l i Ref ik Şevke t İnce v e 7 arkadaşının, Resm î da 

i re v e m ü e s s e s e l e r i n siyasî par t i l e r e b e d e l s i z mal d e v i r e d e m i y e c e k -

l e r i n e v e bu da i r e v e m ü e s s e s e l e r l e münfesih d e r n e k l e r e ait o lup s iya

sî pa r t i l e r e t e rked i lm iş o lan gay r imenku l mal lar la b u par t i l e r tarafın

d a n g e n e l menfaat le r iç in yapt ı r ı lmış o lan b ina lar ın sah ip l e r ine v e Ha

z i n e y e i ades ine da ir kanun teklifi v e Anayasa , İç iş ler i , M a l i y e , A d a l e t 

v e Bütçe komisyon la r ı rapor lar ı (2/284) (*) 

B A Ş K A N - Tasarının görüşmesine devam ediyoruz. Söz, Osman Şev

ki Çiçekdağ' ındır. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - Sayın arkadaşlar ım, dün bü

tün yurdu, bütün milleti yakından ilgilendiren teklifimiz yüksek huzuru

nuza takdim edildikten ve görüşmeler başladıktan sonra muhalefet par

tisinin sözcüleri söz almış bu mevzudaki noktaî nazarlarını bel irtmişler

di. Fakat sayın başkanın ufak bir tatil kararı vermesi üzerine bu arka

daşlar ımız ın Meclisin, bu kubbenin altında yer almadıklar ını gördük. 

Kendi namı hesaplarına acıdık, üzüntü duyduk. İsterdik ki, bütün bir 

millet dâvasında milleti yakînen ilgilendiren bu müh im mevzuda bu ar

kadaşlar ımız da yerlerinde yer alsınlar ve sonuna kadar bizimle her mad

dede, her noktada çarpışsınlar. Müsademei efkârdan barikai hakikat çı

kar mazmunu , bir hakikattir. Fakat gördük ki onlar, bu yo ldan da kaçın

mış ve sıyrı lmış bulunuyorlar. Onların buradan kaçmış ve g i tmiş o lma

ları bize sadece kendi adlarına üzüntü verir. Yoksa biz bu mevzuda bü

yük Türk Milletinin, 22 milyonun karşısında ona hesap vereceğiz. Zaten 

kendi ler ine verilecek hesabımız yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlar; bu mevzuu, bu dâvayı hassasiyetle takip ettiniz ve 

hattâ haylice yorgunluk çektiniz. Ben bu mevzuda irticalen konuşmay ı 

çok isterdim. Yüreğ imin bütün heyecanını, hislerini size arz e tmek ister

d im. Fakat ne yapal ım ki vakit dardır. Sizlerin vaktinizi fazla a lmamak 

için tespit ettiğim notları sizlerin huzurunuzda bel irtmekle iktifa edece

ğ im : 

Aziz arkadaşlar ım, tarihî ve kutsal bir kararın arifesindeyiz. Türk Mil

leti y ı l lardan beri üzerinde derin bir ıstırap ile durduğu, yürekten bir alâ

ka ile takip ettiği bu kararı bugün sonsuz bir heyecan ve işt iyakla bekli

yor. Bu tarihî kararı gölgelendirmek onun büyük şümul ve mânasın ı kü

çültmek için muhalefet in günlerden beri başvurduğu samimiyet , hakikat 

(*) Manisa Milletvekili Refik Şevket İnce ve 7 arkadaşının teklifinin görüşülmesine rastlayan 
bu ve bundan sonraki Birleşime C.H.P. mensubu milletvekilleri katılmamışlardır. 
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ve ciddiyetten uzak, mantıksız ve haksız propaganda yaygarası ve dün 

buradan, bu kürsüden namdar iki sözcüsünün, İnönü ile Barutçu 'nun 

aynı zihniyet, aynı ruhi halet içinde ona ekledikleri beyanat; katiyen 

emin olunuz ki, büyük Türk Milletinin iman ve v icdanında zerre kadar 

yer a lamayacak, asla yer bulamayacaktır . 

O faaliyet de, dünkü beyanat da şimdiye kadar yaptıkları gibi bu kub

benin alt ında en küçük bir akis yapamayacak, en ufak bir iz b ı rakmaya

caktır. Çünkü, biz büyük milletimizin yürekten inandığımız sağduyusu 

önünde bütün bunların sıfır olmaya, eriyip gitmeye mahkûm olacağına 

yine bütün samimiyet imizle inanmış bulunuyoruz. Onlara da tavsiyemiz, 

böyle boş ümitlere kendilerini kaptırmasınlar. Hakka, hakikate dönsün

ler. Milletin teveccühüne mazhar olmanın, millet gönlüne g i rmenin yolu, 

bu yol değildir. 

Sayın arkadaşlar ım, muhalefet sözcülerinin dünkü konuşmalar ından 

şunu bir kere daha anlamış bulunuyoruz ki, muhalefet 14 Mayısı alela

de bir takvim yaprağı addetmekte musirdir. Halbuki hepiniz de ve bü

tün dünya da biliyor ki 14 Mayıs herkesin ve hür dünyanın takdirlerle, 

hayranl ıklarla takip ettiği ve andığı Türk Milletinin muazzam ve muhte

şem bir demokras i zaferidir. O güne kadar iş lemeyen, iş let i lmeyen ve 

bağ lanan millî iradenin şahlanarak tecelli ettiği gündür. 

O güne kadar uğrunda oluklarla kanlar akıtılan ve fakat buna rağ
men hükmü hiçe sayılan Anayasanın, o güne kadar ç iğnenen kanunla
rın, o güne kadar milletçe hürriyetimize, masuniyet imize, malî ve iktisa
dî tasarruflarımıza tevcih edilen cebir ve tahakkümler in son bulduğu 
gündür. . . Şefin, şef zümresinin, tek partinin ve tek parti saltanatının bir 
kere daha hort lamamak üzere tarihe gömüldüğü gündür. 

Faik A h m e d Barutçu'nun da dün burada intakı hak kabi l inden işaret 

ettiği üzere, cehennemi bir hayat devresinin kapandığı , hedefu nur, itilâ, 

refah ve saadet olan bir millet hayatının başladığı gündür. 

Bu böyle o lunca ve hattâ kendileri de komisyonlardaki müzakere ler

de ve bu kürsüde bu hakikati böylece kabul edince samimî olarak yapı

lacak şey, bu yeni hayata, bu yeni cereyana samimiyet le ayak uydurmak

tır. Yoksa bu yolun feragatli ve tertemiz yolcular ına çelme takmak, iftira 

ve isnat ağlarını onun yolları üzerine germek değil. 

Samimiyet le yapı lacak şey, İnönü'nün ta 1938 de Devlet Başkanı ola

rak millet huzurunda bu kürsüde yemin ettiği gün söylediği söze sadık 

kalması idi. İnönü o gün aynen. Her türlü cebrü şiddetten âri bir halk 

idaresi tesis edeceğiz demişlerdi. Ve bütün milletin takdirini kazanmış-
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lardı; fakat sonradan gördük ki, millet önünde verilen söz, bir kuru lâf

tan ibaret kaldı. Halk idaresi y ine bir hayal, tek şef, tek parti ve zümre 

saltanatı bir vakıa, bir hakikat. 1946 senesinde memleket te Demokra t 

Partinin açtığı millî hâkimiyet bayrağı altında büyük millet çoğunluğu

nun hararet ve heyecanla saf bağladığı zaman yine çok umduk ve çok 

bekledik ki, bu parti başındakiler bu millî hareket karşıs ında bir parça 

kendi ler ine gelsinler. O güne kadar t ıkanmış olan kulaklarını açarak mil

letin sesine ve gözlerine gerdikleri perdeyi kaldırarak yurdun feci manza

rasına teveccüh ve temayül etsinler. Bu da olmadı. Ordunun, topun ve 

mil let kasasının ellerinde bulunduğunu yer yer bir tehdit silâhı olarak 

haykırdılar. Memlekette doğan yeni demokratik hayatı ve cereyanı yok et

mek için el lerinden gelen her şeyi yaptılar fakat millet, mert ve kahraman 

millet bu naralar karşısında sinmedi. Dik adımlarla ve açık alınla müca

delesine ve mücahades ine devam etti. Nihayet 14 Mayıs zaferiyle bu is-

tipdat ve tahakküm rejimini yere sererek kendi iktidarını ilân etti; 

Gönül isterdi ki; bizden olan bu memleket in çocukları olan bu parti 

mensuplar ı milletin bu beliren bu idaresi karşısında akıllarını baş lar ına 

alsınlar açılan yeni bu devrin icaplarına uygun bir hareket hattı takip et

sinler. İlk hükümet programındaki bir devri sabık yaratmayacağız ifade

s inden ve bununla ahenkli olarak derhal Af Kanununun tedvininden il

ham ve ders alarak kendilerine çeki düzen versinler. Hayır buna tevec

cüh etmek samimiyet ini de göstermediler. Bütün faaliyetleri bir mugalâ

ta, tezvir, iftira ve isnatlarla bir iktidarı y ıpratma hedefine yöneldi . Bir 

saltanat hayat ından düşmenin hıncı ile her türlü saldırmayı caiz gördü

ler. Samimane uzattığımız eli koparmak, açtığımız aguşu hançer lemek-

ten kendilerini alamadılar. 

Demokrak Partili arkadaşlar, milletvekili olarak, çok sabırlı, çok tem

kinli insanlarız. Zaten partimizin muvaffakiyet âmil lerinin baş ında da bu 

gelir. 5 yıllık mücadele zamanında partili olarak Büyük Türk Milletinin 

huzurunda birçok mesele ve hâdiseler karşısında çıktığımız ve konuştu

ğumuz zaman her birimiz milletin parası ile, milletin alınteri ile vücuda 

ge lmiş olan ve eğri yol lardan Halk Partisinin silki mülküne geçir i lmiş bu

lunan gayrimenkuller i bize gösterirler ve onların bir Halkevi değil, bir 

kültür merkez i değil, bir parti propaganda yeri o lduğunu söyleyerek ve 

hattâ memleket çocuklarının bu yerlerle ilgisi o lmadığını ileri sürerek, 

bunlar ın mut laka hakiki hak sahibi millete iadesi lüzumunu yürekten 

gelen bir temenni ve bir dilek halinde belirtirlerdi. Hepiniz bu hâtıraların 

ve bu işaretlerin yükü altındasınız. 
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Halk Partisini alaşağı eden 14 Mayıs zaferini yaratan sebepler meya-

nında milletin bu irade ve işareti de vardır. 

Fakat biz Demokrat Parti milletvekilleri olarak burada bu mual lâ 
kubbenin alt ında kahir bir ekseriyet halinde yer aldığımız zaman bu nok
tanın dahi kendil iğinden halledilmesini bekledik. Evet bekledik, hem de 
uzun müddet bekledik ki, Halk Partisi samimiyet yo luna girsin, kendil i
ğ inden bunu yapsın. Eğer biz dedikleri gibi fevri hareketlerle, kin ve inti
kam hisleriyle hareket eden kimseler olsaydık, bu memleket te parti lera-
rası bir anlaşmayı ve bu anlaşmanın Türk Milletinin birliğini, refah ve sa
adeti uğrunda birleşmeyi hedef tutan gayesini bir tarafa bırakır, bu ka
dar uzun bir müddet in geçmesine mahal b ı rakmadan bugünkü tasarı ile 
huzurunuza gelirdik. Bu gecikme, sadece muhalefet partisine bir düşün
ce, bir tedbir arama ve bulma, bir hakkı sahibine verme fırsatını vermek
tir. Hulâsa sadece bir samimiyet ile kendisine gelmek imkânına onu ka
vuşturmakt ı . Maatteessüf bu da olmadı. Nihayet biz arkadaşlar ınız ın ve 
sizlerin hissiyatına tercüman olduğunuz Büyük Milletin iradesine uygun 
olarak bu tasarı ile huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. 

Bu tasarının birinci maddesi , Ba ru t çunun dediği gibi asla bir haşiv 
o lamaz. Barutçu zaten resmî müesseseler in, belediyelerin ve özel idare
lerin teberruda bulunmalar ı mevcut mevzuata aykırıdır. Bunu teklife 
koymakla maksadı kamufle ediyorsunuz, maksadınız Halk Part isinin 
mal lar ının tasfiyesidir, bu teklifi de bu ad alt ında buraya get ir iyorsunuz, 
diyor. 

Arkadaşlar , kamuflaj hiçbir vakit şiarımız o lamaz. Açık, samimî ve 
mert konuşmak en büyük hasletimizdir. Kendileri ikt idarda iken hep bu 
yo ldan yürüdükler i için, herşeyi yaldızl ıyarak yut turma yo luna gittikleri 
için bizi de kendileri gibi addediyorlar. Biz burada teşriî ve millî vazifemi
zi görürken asla bu yola düşmeyeceğiz ve bu hususta çok dikkatl i , çok 
titiz ve hassas olacağız. Birinci madde ile bu memlekette yar ın Anayasa 
diye hakkedi lecek bir düsturu, ahlâk ve fazilet düsturunu vaz 'ediyoruz. 
İnsan olarak, parti olarak, iktidar olarak evvelâ kendimizi bağl ıyoruz. 
Kendi zamanlar ında olduğu gibi kanunlara rağmen kanunlar ın ç iğnene
rek haksız fermanların, tasarrufların önüne geçecek bir kaideyi millet 
önünde inşa ediyoruz. Bu kendimize olduğu gibi yar ına ve uzun yarınla
ra ebedî ve ölmez bir emir ve işaret olacaktır. Bu itibarla arkadaşımız ın 
bunu ciddiyetle telâkki ve kabul etmesi gerekirken ona bu mânay ı ver
mesini üzüntü ile telâkki etmiş bulunuyoruz. 

Muhalefet Lideri İnönü konuşurken teklifimizi o kadar karıştırdı, ona 

öyle yersiz ve hatır ımızdan geçmiyen mânalar verdi ki; teessür duyma-
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inak m ü m k ü n değildir. Bu teklifle biz Halkevlerini ilga ed iyormuşuz. Bu 
haksız ve sakim imiş. Halkevlerini kendimize a l ıyormuşuz. Bu kürsüden 
haykır ıyorum. Teklifimiz sizlerin ve bütün milletin nazarı tetkik ve takdi
rine arz edilmiştir. Halkevlerini lâğv gibi bir mânayı t a zammun eden tek 
bir kel ime gösterirlerse bu teklifteki imzamı şahsen derhal geri a lacağımı 
buradan ciddî ve samimî olarak ifadeyi bir vazife addeder im. Hayır sayın 
arkadaşlar, Halkevleri denilen ve kendilerince kültür ve sanat teşekkül
leri olarak anılan müesseseler yine partilerine bağlıdır. Onu tüzükler ine 
göre istedikleri gibi işletebilirler. Biz teklifimizle sadece bedelsiz ve para
sız mil letten alınan ve halkevleri adı altında ve zor yolu ile kanunsuz ve 
haksız bir surette Halk Partisine mal edilen malların, sahibi hakikisi olan 
millete, tüzelkişilere iadesini teklif ediyoruz. Çok rica eder im, bu; halkev
lerinin lağvı ve onu kendi partimize almak mânas ında telâkki edilebilir 
mi? Böyle bir telâkkinin sizlerin olduğu kadar millî v icdanda da en ufak 
bir tesir yaratmayacağ ına inanıyoruz. 

Y ine İnönü, mallarında tasarruflarını tanımıyormuşuz diyor. Hangi 
tasarruf? Hangi alınteri ile, hangi aidatla, hangi müsamere ile vücuda ge
tirilen mamelek ki, onu tanımıyoruz? Böyleleri varsa onlar t amamen ken
dilerine kalacaktır. Onların bir çöpüne dokunmayacağ ımızdan da emin 
olabilirler. 

Bizim teklifimiz kendi iktidarları ve idareleri zamanındaki resmî ka
yıt larla Devletten, resmî müesseselerden parasız veya mevcut kanunlara 
aykırı olarak ufak bir bedel takdiri suretiyle al ınmış o lduğu açık olarak 
anlaşı lan gayrimenkuller in sahiplerine iadesidir. Yani hukukan bir gas-
ba dayanan haksız ve kanunsuz bir iktisaba son vermektir . Dayandığ ı 
mız millî ve maşerî vicdandır. Gerekçemiz onu birkaç sayfa ile tespit et
miş bulunmaktadır . 

Dün muhterem bir arkadaşım anlattı. Kayseri 'de bir Cumhur iye t il
kokulu vardır, hususi muhasebenindir . Hususi Muhaseben in silki mül
künde bulunan bu i lkokulu C.H.P.'si, verdiği bir emirle, doğrudan doğ
ruya kendi partisine hibe ettirmiştir. Hibe ettirdikten tescil işi de yapıl
dıktan sonra özel idareye orasını kiraya vermiştir. İşte biz böyle haksız, 
kanunsuz , adaletsiz bir kararla alınan mülkleri sahiplerine, özel idareye 
vermek kararındayız. Teklifimizin taşıdığı mâna ve ruh budur. 

Beypazar ı 'nda belediyenin bir gayrimenkulu vardır. C.H.Partisi ona 

göz dikmiştir, silki mülküne geçirmek istemiştir, emir vermiştir, irade is-

dar etmiş ve gayr imenkulu kendisine 1 000 lira karşılığı olarak devrü 

temlik etmiştir. Fakat bin lirayı belediye kendisine hibe etmiştir, teberru 

etmiştir. Biz bu halleri ortadan kaldırmak, milletin, özel idarelerin, bele-
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diyelerin kendi mülklerine kendi mallarına kavuşmasını sağ lamak için 

yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. 

Onlar bunu takdir etmediler, bilmediler, bi lmek istemediler. Esbabı 

mucibemiz işte budur, sevgili arkadaşlarım. Biz hukukan t amamen bir 

gasba dayanan, haksız ve kanunsuz bir iktisaba böylece son vermek is

tiyoruz. 

Dayandığ ımız ı soruyorlar. Bir kanun ihtiyaç ve zaruretten doğar. Mil

lî ve maşerî v icdandan bu kanunun bir an evvel ç ıkmasını emir ve işaret 

etmektedir . Biz Demokrat Partili Milletvekilleri olarak, millî ve maşer î vic

danda bel iren ve bu ihtiyacı haykıran sese tebaiyet ederek yüksek huzu

runuza gelmiş bulunuyoruz. En büyük gerekçemiz Türk Milletinin maşe

rî v icdanıdır sevgili arkadaşlar ım. (Bravo sesleri). 

Gerekçemiz, bu maşerî v icdanda çağlıyan, kükriyen bu iradenin an

cak bir kısmını tespit etmiş bulunmaktadır . Eğer Milletin dileğini o lduğu 

gibi, teferruatı ile tespit etmek yo luna gidilse birkaç sayfalık bir gerekçe 

değil, beş, on hattâ yüzlerce sayfalık bir gerekçe ile onların vebalini, gü

nahını teşhir etmek mümkündür . Biz teferruata girmek istemiyoruz. 

Y ine İnönü tabiriyle Anayasanın çiğnendiğinden, demokrat ik rejimi 

felah bulmaz bir şekilde sarsı ldığından memlekette adalet tehlikesi mev

cut o lduğu telâkkisi veri ldiğinden bahis buyurdular. 

Sayın arkadaşlar; teklifimizle, ç iğnenen Anayasayı ayaklar al t ından 

kurtarıyoruz. Bugün ve yarın için ebedî olmasını istediğimiz demokrat ik 

rej ime hayat ve felah getiriyoruz. Malı gasbedi len hak sahiplerine malını 

iade etmek gibi âdilâne bir unsuru taşıyan bu kanunla adaletli bir yol aç

mış bulunuyoruz . Bugüne kadar Anayasayı çiğniyenlerin Anayasan ın te

yit ettiği millî hâkimiyet rejimini hiçe sayanların hak ve adalet prensiple

rine aykırı olarak millet malını gasbedenlerin bu gibi böylece bize bir va

iz edasiyle ders vermeleri ne hazin bir tecellii hayattır. Bunları takdir si

zin ve sizin iradesine dayandığınız Türk Milletinindir. 

Y ine İnönü ve yardımcısı Barutçu Anayasa Komisyonundan sonra 

grup karar ına varı ldığından bahsile Anayasa Komisyonunun grup kara

rına ister istemez tebaiyet ettiğini söylediler ve bu itibarla Anayasa Ko

misyonundaki arkadaşların bir baskı altında bulunduğunu işrabeder gi

bi sözler söylediler. Demokrat Milletvekilleri vicdanı hür, irfanı hür arka

daşlardır. Grup müzakeresi meydandadır . Anayasa Komisyonuna ve di

ğer komisyonlara ayrı lmış olan arkadaşlar grupta en ufak bir it irazda bu

lunmadı lar . Çünki teklifimizi onlar da yürekten benimsedi ler . Atatürk 

Kanunu gözönündedir . Atatürk gibi, bu memleket i kurtarmış ve Cumhu-
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riyet inkılâplarını meydana getirmiş büyük bir adam için gelen bir tasa

rı konuşulurken milletvekillerinin Anayasa bakımından gösterdikleri 

hassasiyet i bu arkadaşların hatırlıyarak, arkadaşlar ımıza bu kabil yersiz 

ve mânâsız tarizlerde bulunmamalar ı gerekirdi. Ne yapsınlar. Söyleye

cekler, günahlarını örtmek için her şeyi söyleyecekler, varsın söylesinler. 

Elverirki, biz Türk Milletinin iradesine uygun olan hareket hatt ımızdan 

ayrı lmış olmayal ım. Gene İnönü Halkevlerine yapı lan yard ımın yer ine 

sarfedi lmediği bir adalet kararına dayanmadıkça bir efsane o lmaktan ile

ri g idemez, dediler. 

Biz Halkevlerine yapı lan yardımın büyük bir kıs ımının son yı l larda 

cebirle el inden alınan paralar gibi Halk Partisinin propagandas ına sarfe-

di lmiş o lduğunu ve onun z immet inde bulunduğunu kendiler inin resmen 

tutmaya mecbur bulunduklar ı defterlerden anlamış bulunuyoruz . 

Bu kadar açık bir bedahet karşısında ilâmını aramak asıl va tandaş

ları şuursuz sayarak kendi taraflarına çekecek efsane yara tmanın ta 

kendisidir. 

Y ine İnönü : Adalet merciinin i lâmına dayanmadıkça haksız tasarruf 

keyfiyeti yeni iktidarın bir isnadı olur diyor. 

Sayın arkadaşlar, yine İnönü buyurdular ki : (Halkevleri memleket in 

bir kültür müessesesidir, bir sanat ocağıdır. Halk Partisi bunu iş lemek

tedir. Siz Halkevlerini el imizden almakla bunları y ıkacaksınız . ) Ben buna 

asla inanmıyorum. Memleketin birçok taraflarını sizin gibi gezen bir ar

kadaşınız sıfatiyle arz ediyorum ki Halkevleri, onlara izafe edilen vazifeyi 

asla yapmamışt ı r , memleket çocukları onların kütüphaneler ine g i tme

mektedir . Çünkü orada politik cereyanlar var, polit ika faaliyetleri var. 

Türk çocuğu ve münevverler i onun hariminden da ima kaçmışlardır . 

Halk Partisi Başkanı, memlekette ilim ve irfan, sosyal bir inkılâp ha

reketinin müjdesi olarak Halkevlerine temas buyurdular . Arkadaşlar , 

sonsuz bir iktidar ellerinde iken bu memleket in irfanını, bu memleket in 

kalkınmasını hedef tutan, bunu şiar edinen bir partinin ne yapmas ı 

lâz ımdır? Türk köylüsünün tenceresini, yorganını sattırarak zorla ona 

gösteriş o lsun diye mektep yapmak ve ondan sonra da bu mekteplerden 

vazgeçmekle memleket in milyonlarını heder etmişlerdir. Bu milyonlar 

eğer doğrudan doğruya mahall ine, Türk Milletinin, Türk köy lüsünün kal

k ınması dâvasına tevcih edilmiş olsaydı, size ketiyetle ve i tminanla arz 

edebil ir im ki, bugün 44 bin köyümüzde 44 bin okul inşa edi lmiş ve mem

lekete nurunu saçmış bulunurdu. Onlar bunu yapmadı lar . Çünkü Türk 

Milletinin kalkınması, Türk Milletinin ihtiyacı onlar için mevzuubahis de-
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ğildi. Onlar sadece kendilerini, kendi zümrelerini, muhit ler ini düşünü

yorlardı. Türk Milleti bugün onlara lâyık olduğu dersi bunun için vermiş 

bulunuyor . 

Y ine İnönü buyurdu ki, (Söyledi ki, dedi ki sesleri). "Bu kanunla, bu tek

lifle siz, Halk Partisini felce uğratmak ist iyorsunuz." Niçin? Çünkü onun 

gelir kaynaklar ına el konularak mameleki elden gidiyor. 

Arkadaşlar , bir parti asla gelir kaynağı ile, böyle mamelek ile, t icare

te yürümez . Evvelâ bir parti, parti olarak Türk Milletinin v icdanına, şu

uruna, aklüsel imine dayanmalıdır , paraya, kasaya değil. (Bravo sesleri ) . 

Biz bütün onların ellerindeki bu mamelek, bütün bu ticaret vasıtaları , bu 

temettü vasıtaları mevcut iken onların karşısına, ayaklarımızla, tabanla

rımızla çıktık. Onların otomobil leri, nakil vasıtaları o lmas ına rağmen 

böylece karşılarına çıktık, mücadele ettik. Bizim kuvvetimiz, Türk Mille

tinin büyük iradesi idi. Şu halde demek ki, parti sadece para ile ikt idara 

geçmez ve para ile iktidar muhafaza edilemez. Aslolan parti programıdır , 

partinin idealidir ve o ideal uğruna çalışan mensuplarıdır . Onlara tavsi

ye eder im ki, bizim beş senelik mücadele yo lunda attığımız adımları ör

nek alsınlar. Yoksa milletin kesesine, mamelek ine sahip o lmak, şu ve bu 

paraya tasarru f etmek ve ikt idara kavuşmak hülyas ı taş ımak beyhu

dedir . 

Sayın arkadaşlar, son olarak şunu arz etmek ist iyorum : 

Bir parti Cemiyetler Kanunu hükmünce âdaba, ahlâka ve kanuna ay

kırı bir gaye takip etmez ve edemez demek, o parti mensuplar ın ın da âda

ba, ahlâka, kanuna aykırı hareket etmemesi demektir . Halbuki Halk Par

tisi, görüyoruz ki, Milletin, Devletin, Özel İdarenin hususi muhaseben in 

ve daha diğer bâzı resmî teşekküllerin mallarına el atmış, onları gasbet-

miş , haksız olarak mamelek ine ithal etmiştir. Şu halde Anayasayı , Ana

yasadan doğan diğer kanunları ç iğnemiş bulunmaktadır . 

Kanuna böylece aykırı hareket etmekle kendisinin hikmeti vücudunu 

inkâr ediyor demektir. Bu suretle kendisinin hikmeti vücudunu inkâr 

eden, kanuna, âdaba, ahlâka aykırı hareket eden bir partinin mevcudi

yet ine hepimizin, hattâ Hükümet in nazarı dikkatini çekmeyi burada bir 

vazife sayarım. 

Arkadaşlar , son olarak şunu arz etmek mecburiyet ini de bir vazife 

olarak hissediyorum : Bu mevzuda muhalefet organları istedikleri kadar 

yaygara koparabilirler, istedikleri kadar bu çok samimî endişeden mül

hem olan teklifi karalıyabilirler, ona bir gasıp, müsadere kanunu adını 

verebil irler, her şeyi söyleyebilirler. Fakat diğer bâzı gazeteler, bâzı mü-
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nevverler vardır ki; bunların maatteessüf bu muhalefet organlar ının neş
riyatına iltihak ettiklerini görmekteyiz, ıstırapla, teessürle bunu müşaha-
de etmiş bulunuyoruz. Burada o sayın arkadaşlara, o sayın münevver le 
re şu hakikati ifade etmek isterim ki, yerinde olarak yavuz kimseler var
dır, milletin malını gasıp etmiş yavuz kimseler üzerinde durmak mı 
lazım, yoksa malı gasbedi len millet üzerinde mi durmak lâzım? Malı gas-
beden yavuz kimseler üzerinde kalem oynatmak hak ve hakikat yo lunu 
çevirmek mi lâzım? Teessürle müşahade ettiğimiz bu hal yer ine münev
verlerin bu milletin malını gasbeden yavuz kimselere ihtarda bu lunmala
rı lâzımdır, arkadaşlar. Onlar istirdat isteyen teklifimizin üzerinde duru
yorlar. Ben bunu burada üzüntü ile ifade etmeyi bir vazife addeder im. 

En son olarak şunu arz edeyim ki, biz bu teklifimizle bir hakkı yeri

ne getiriyoruz. Biz bu hakkı yerine getirirken bâzı kimseler in savurduk

ları tehditlere asla ve k a f a ehemmiyet vermiyeceğiz. Bizi yo lumuzdan , 

ad ımlar ımızdan geri al ıkoyacak, bizi geriye götürecek her türlü neşriyat, 

tariz, taarruz ve tehdit sıfır olup gitmeye mahkûmdur . Türk Milleti bu 

mevzuda da iradesini belirtecek ve en güzel, en isabetli ve en temiz kara

rını verecektir. (Bravo sesleri, alkışlar) Allah Allah : Haksız tasarruf demin 

de arz ettiğim gibi dün Vel ibeşe arkadaşımızın maddî delillerle belirttiği 

üzere sırf zora dayanan bu teberrular, ufak takdirlerle resmî devlet ka

yıt lar ına dayanmaktadır . Bunun hilafını mı iddia ediyorlar. Şu halde mal 

mil lete, hakiki sahibine kendil iğinden geçmek lâzımdır. Bunun için bir 

i lâma bir formaliteye ve şekle bürünmekten başka bizi tatmin etmez. Bu

nu açıkça söylesinler. 

BAŞKAN - Önergeler var, okutuyorum : 

Konuşmalar ı âzami 15 dakika devam etmesini arz ve teklif ederiz. 

B A Ş K A N - Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. . Etmi-

yenler.. . Kabul edilmemiştir. 

Yazıl ı nutuklar y irmi dakikayı geçtiği takdirde İçtüzük hükümler i ha-

tırlatılacaktır. 

Muhl is Tümay, buyurun. 

MUHLİS T Ü M A Y (Manisa) - Muhterem milletvekili arkadaşlar ım; en 

büyük dersler en büyük felâketlerden alınır. Siyasî ve içt imai hayat ımı

zın tek parti devrine ait bâzı ıstırap ve şikayetleriyle bunlar ın bir cephe-

Yüksek Başkanl ığa 

Yozgat 

Fuat Nizamoğlu 

Çorum 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
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den tasfiyesini güden bir kanun teklifinin bugünle iki gündür müzakere

si üzerindeyiz. Hususiyet arz eden ehemmiyet arz eden bir kanun tekli

fi... Muhalefet arkadaşlarımız ve muhiti bu kanun teklifini, henüz komis

yonlar ın tetkiklerine sunulmadan evvel tenkid ellerine aldılar... Hiçbir 

kanun teklifi bu kadar tahalükle bir karşı laşmaya mazhar olmamışt ır . 

Benden evvel söz alan arkadaşlar bu teklife ve sebeplerine ve teklifin 

umumi hatlarına büyük salâhiyet ve vukufla temas ettiler. Ben de bu hu

susta bir iki söz söylemek için müsaadelerinizi almış bu lunuyorum. 

Arkadaşlar ım; bizde Cumhuriyet rejimi 1923 senesinde kabul ve ilân 

edildi. Cumhuriyet , takdir edersiniz, halk idaresi demektir . Bu rej imde 

halkın, vatandaşın kışla asker gibi tek bir partinin fikri etraf ında nöbet 

bekleyemiyecekler ine göre partilerin taaddüdü demokrasi ler in ayrı lmaz 

bir şartı o lmak lâzımdır. Durum böyle; böyle olmak lâz ımken fiilî du rum 

bunun tam aksine olmuştur. Anayasada Devlet kurmak hakkı; Türkün 

tabiî haklar ından iken ve Cemiyetler Kanunu, Medenî Kanun hükümler i 

ayakta iken (Türkocakları ) söndürülmüş, Muall imler Birliği, Kadınlar 

Birliği, Talebe Birliği kapılarını kapamaya mecbur bırakı lmış, bu dernek

lerin malları , Halk Pratisine intikal ettirilmiştir. Böylece tek part iden 

C.H.Part is inden başka bir partinin hayat şartları, doğma şartları ve im

kânları ortadan kalkmıştır. Tek parti ve tek şef sisteminin devamı zama

nında, bütün iktidarı elde tutan Halk Partisinin, Devlet, Hükümet hüvi

yeti ile ayrı lmaz bir hüviyet taşıdığına şahit olmaktayız. Bu sıfatla, umu

mi Muvazene, bütçeden başl ıyarak il ve ilçe belediye ve köy bütçeler inin 

vatandaş lardan umumi ve mahall î hizmetler için topladığı paraların 

muhtel i f adlarla bir kısmını bu parti kasa ve kanal lar ına akı tmış bulun

maktadır . Bunun teferruat ve şekli üzerinde arkadaşlar ım durdular. 

Bendeniz tekrardan çekineceğim. Uzun seneler devam eden bu devre 

içinde çeşitli şekil ve surette elde edilen menfaatlerin Halk Partisinin bir 

siyasî organı halinde çalışan halkevlerinin varidatını ve servetini teşkil 

ettiği anlaşı lmaktadır. Teklifin mucip sebeplerinde de izah edildiği üzere 

halktan temin olunan mecburî para ve beden yardımları ve muhtel i f su

retlerle dürüst o lmayan yollarla temin olunan binalar; meşru o lmayan 

kanun dışı şekillerle sağlanan menfaatlerin çeşitlerini teşkil e tmekte bu

lunmuştur . O zamanda Anayasamız , bütün hükümler iy le ayakta ve m e r i 

idi. Anayasanın 84 üncü maddesine göre, halktan vergi diye toplanan pa

ralar sadece âmmenin hizmetine tahsis edi lmek ve bu hizmete yanyan 

â m m e müessesesi dediğimiz müessese ve organlara hasredi lmek lâzımdı. 

Vaziyet böyle olmadı. Vergi olarak toplanan paralardan bir kısmı, millet

ten nihayet bir cüzü olan Halk Partisi kütüğüne kayıtlı vatandaşlar ın hiz-
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met ve arzularına harcanmaktaydı . Hakkının bu suretle de yersiz ve ka

nunsuz el inden al ınması karşısında millet, sesini ç ıkaramıyor arzusunu 

hissett irmek hürriyetinden bile mahrum bulunuyordu. Tıpkı vesayet al

t ında bir şahıs velayet altında bir çocuk gibiydi. 1945 senesinde, millet 

bu şikâyetini duyurmak imkânına sinesinden çıkardığı D. Partinin sesi 

ile k ısmen kavuştu. 14 Mayıs seçimleri ile rüştünü kabul ettiren milleti

miz, demokras i rejiminin Anayasa ile kendisine sağladığı imkân ve hak

ların iadesini istedi. Ve istemektedir. 

Arkadaşlar , burada geçmişin münakaşası geçmişler in muaheze ler i 

nin üstünde bir mevzu vardır. Vatandaşla teması ve temas eden arkadaş

ların nakil ve intibaları memlekette halkevleri mevzuunun halli lâz ım bir 

içtimai dâva olduğunu göstermiştir. Bu dâvayı vatandaşlar ın ekseriyeti 

takibetmektedir . O halde ekseriyet arzusu ve ekseriyetin haklı şikâyeti 

karşıs ında bulunmaktayız . Bizler milletvekili olarak Mecl is olarak işin bu 

mahiyet ine sadece hukuki mevzuatın darlaştırılan çerçevesi içinde bak

makla iktifa edemeyiz. 

Bil iyoruz ki, tek parti devrinde ve o zihniyet içinde, yıkı lan Türkocak

larının ve benzeri cemiyetlerin ele geçirilen mirası üzerine konan halkev

leri, Halk Partisinin muhtel i f cepheli bir propaganda vasıtası olarak orta

ya ç ıkmış umum vatandaşlardan alınan vergi lerden koparı lan paylarla, 

hayat ve teşkilâtını, milletin iktidarı Demokrat Partiye emanet ettiği tari

he kadar idame ettirmiştir. Geçen son senelerin bütçe müzakere ler inde 

halkevleri için diye Halk Partisine yapılan yekûnu 60 milyonu aşan para 

tahsisinin; çeşitli yönden münakaşalar ına şahit o lmuşuzdur . 

Muhakkak ki, kanun vâzıları, politik ve içtimai bir müessese olarak 
cemiyet çoğunluğunun temayülât arzu ve şikâyetlerine alâkasız kala
mazlar. Sebepleri eski bile olsa, yeni şikâyet ve yeni temayüller karşısın
da tedbirler düşünmek ve çareler aramak zorundadır lar. 

Muhterem arkadaşlarım, cemiyetlerin ezelî ve değişmez menfaati ; 
haksızl ık karşısında, hakkın, da ima ayakta durabi lmesinde ve iht iram 
mevki inde kalabi lmesindedir. 

Maddi ve mânevi şartları içinde, hak olarak doğması ve cemiyet in, 

âmmen in v icdanında hak olarak yaşaması lâzımdır. Bir zamanlar ın uca

ları içinde hak kisvesine büründürülmüş fiilî vaziyetler, biz im hürmet 

edeceğimiz hak, mukaddes mülkiyet hakkı cümles inden sayı lmamalıdır . 

Cemiyetler, Devlet olarak teşkilâtlanırlar. Anayasalar bunun hüküm

lerini taşır. Milletimizin değişen, yaşayan dinamik hayat ında, dört sene

de bir uzuvları yeni lenen bir Millet Meclisi organı vardır. Bu organın bel-
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libaşlı faaliyet ve vazifesi, millet ihtiyaç ve zaruretlerini takip, millet na

mına onun ihtiyacına uyacak kaideleri koyma şeklinde tezahür etmekte

dir. Millî hayat, milletin yeni leşen ihtiyaçları karşısında yeni kaideler 

konmasın ı zaruri kılar. Tesis ve konulması , Hükümet veya mil letvekil le

ri taraf ından istenilen bir kaide ve nizamın, milletvekil lerinin ekseriyeti 

taraf ından kabulü, millet iradesinin tecellisi olarak kanun adını taşır. 

Bittabi, kanunlar ihtiyaçlara nizam vermek için ve merci ler ince tatbik 

edi lmek için konurlar. Kanun vâzına, kanun konulmas ında mil letin ve 

çoğunluğun menfaat ve zaruretleri rehber olur. Bu sahada; Anayasan ın 

koyduğu esas hükümler baki kaldıkça bunlar, konulacak diğer kanunla

ra karşı bir zabıta ve esas teşkil ederler. Bi lhassa bu bak ımdan, Anaya

samızın 68 inci maddesinden başl ıyan 88 inci maddes ine kadar devam 

eden hükümler in i hatır lamanızı rica ederim. Türkler in hür doğduklar ına 

dair hüküm konamaz, Türklerin kanun karşısında eşit o lduklar ına ve 

kanuna istisnasız uymak mecburiyet inde bulunduklar ına aykırı kanun 

çıkarı lamaz. 70 nci maddeye göre Türkün dernek ve ortaklık kurma ve 

devam ett irme gibi hakları ihlâl edilemez. Malları hakkında zoral ım hük

mü tatbik edilemez. Değer pahası peşin ver i lmedikçe kamu faydasına bi

le olsa k imsenin malı ve mülkü al ınamaz. 

Binaenaleyh bu esas hükümler ihlâl edi lmiş ise vaziyetin hak ve aslı
na ircaı, eski hale getirilmesi hukuka, tabiî hukuka dayanan bir zaruret 
o lmak lâzımdır. Bu takdirde ilk hamlede halin eskiye ve hukuk esasına 
icraı keyfiyeti; demokratik hukuk devletinde ihlâl edilen tabiî hukuk 
şartlarının müeyyidesi olmak icabeder. Aksi halde, Anayasada tespit edi
len bu haklar manasız ve hükümsüz bir kuru laftan ibaret ka lmak mev
kiine düşer. 

Arkadaşlar ım; tarihî vazifesi içinde teşkilâtlı olarak devam eden Tür-

kocaklar ının ve Kadınlar Birliği, Muall imler Cemiyeti , Talebe Cemiyet i gi

bi müessese mensuplar ının hakiki ve asîl rızaları hilâfına kapat ı lması 

hali tek parti ve tek şef devirlerinin bir nevi icraat şekli olarak müta lâa 

edilse bile bu suretle kanunsuz olarak kapılarına kilit vurulan ve hayat

larına son veri len müesseseler in, hakiki ö lümler inden evvel metruk mal

larının Halk Partisine intikalinde ve kanun dışı bu halin devamında, hak 

fikir ve şuurunun müteessir olmadığını iddia etmek insafsızlık olur. 

Keza, u m u m millet hizmeti için vatandaşın bir iştirak hissesi olarak 

tahassül eden vergi lerden husule gelen gerek Maliye Hazinesi, gerek hu

susi muhasebe , gerek belediye ve gerekse köy şahsiyetine ait bu lunan 

paraların; teşkilât ve muhit ine ancak bir kısım vatandaşı alan siyasî bir 

part iye Cumhur iyet Halk Partisine maledi lmesinde ve bunun bir propa-
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ganda hal inde çalışan halkevlerine kısmen tahsisinde ve bu halin birden 
fazla parti hayatına giri lmiş o lmasına rağmen, senelerce devamında, bir 
hukuk, şuur ve insaf bulmaya imkân yoktur sanırım. 

Hepimiz bil iyoruz ki, 14 Mayıs 1950 tarihinde yapı lan seçimle mil let 
hakiki iradesini korkusuz olarak kul lanmak imkânına kavuşmuş hakiki 
mümessi l ler in i seçerek, onlarla bugünkü Büyük Millet Mecl isini kur
muştur . Bu hareketlere ve bu neticede tek parti devrinin ve tek şef siste
minin zaruri tasfiyesini görmekte haklıyız. Eskiden bu millet ekseriyeti
nin arzusuna ve onun tabiî hak ve hürriyetine aykırı olarak yapı lan icra
at ve bunun neticeleri üzerinde durmak ve bunları hakkaniyet ve hak sa
hasına irca etmek vazifesi karşısındayız. 

Bugünkü iktidar ve muhalefet safında bulunan iki ana part inin, gö
rüş ve anlayışta, bir münakaşanın ve maalesef bir çek işmenin mevzuu 
olarak duran mesele; zamanında cari hükümler in şekil ve ruhuna uy
gunsuz olan vaziyet ve neticelerin hak ve esas hak dairesinde eski hal le
rine ircaı ve hakkın sahiplerine geri veri lmesi meselesidir. Yo lunda yapı
lan bir seçimle Meclise gelen sayın muhal i f arkadaşlarımızı , bu millet da
vasının hall inde, yanımızda görmekle ne kadar bahtiyar olduk. Fakat hü
zünle görüyoruz ki, arkadaşlarımızın Mecliste vazife yerleri boş bırakıl
mıştır. 

1. Halk Partisi, kendi iktidarı zamanında fiilen kapatı lan Türkocakla-
riyle benzeri müesseselerden aldığı bina ve mallar üzer inde, 

2. Devlet Hazinesi, belediye, hususi muhasebe ve köy şahsiyet inden 
elde ettiği paralarla edindiği k ısmen kendisinin ve k ısmen hükmî şahsi
yeti haiz bu lunmayan halkevlerinin işgalinde bulunan binalar ve müşte 
milâtı üzerinde; nasıl hakiki bir mülkiyet iddiasında bulunabi l i r? Bunla
rın tamamen esas hukuk dışı olan iktisapları üzer inde meşruiyet iddiası 
yapabi l i r? Uzun seneler Devletin tek parti el inde mut i ve mukavemets i z 
bir alet hal inde bulunduğu devrelerde Hükümet nüfuzunun bütün faali
yet sahas ında kanun dışı işlemlerinde husule gelen bugünün şikâyet 
mevzular ı olan hâdiselerin, geçen uzun zamanlardan sonra, normal teş
kilât olan mahkeme ve Medenî Kanun hükümler i önünde hesap laşmaya 
tâbi olacağını, Halk Partisi ve Genel Başkanı nasıl ileriye sürebil ir ler? 

Bir tarafta millet ve çeşitli mağdurlar, öbür tarafta tek parti iktidarı

nın çeşitli yo ldan gelen icraatı ve mesuliyetleri. Hangi mahkeme önünde 

duruşmas ı yapılabil ir? 

Muhterem arkadaşlar ım; Kanunsuz ve normal o lmayan yol larla mil

let a leyhine vâki bu çeşitli haksız iktisabın, millet ekseriyet inin irade ve 

a r zusuna uyacak şekilde kanun yoluyla düzelt i lmesi bir zarurettir. 
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Binaenaleyh, Millet Meclisince bu sahada tedbir al ınması , kanun çı

karı lması ile hiçbir zaman, mahkemeler in salâhiyetlerine ve mahkeme le 

rin vazifelerine karşı konulmuş olamaz. Mahkemeler , mevzuu kanunlar

la usulen arz edilen ihtilâf ve meseleleri hallederler. 

Mahkemeler in kuruluş ve vazifeleri, ana organ olan millî hâkimiyet i 

temsilen hukuk kaynağı olan Büyük Millet Meclisinin, kanun koyma yet

kisi ile, çarp ışma haline düşmüş olamaz. Yeni ihtiyaç ve yeni zaruret le

rin kanunla, kanun yolu ile karşı lanmasında, kanun vazı, ancak kendi

sine düşen vazifeyi yapmış o lmak durumunda bulunuyor, demekt ir . Bi

naenaleyh bu hareketle ve bu teklifin kanunlaşması ile Anayasa hüküm

lerine karşı duru lmuş olamaz. 

Halk Partisi 1947 senesi Kurultayında, vatandaşlardan gelen tazyikli 

hava ile halkevi olarak el inde bulunan gayrimenkuller i , bir tesis hal ine 

get irmek istediğini söylemekle, dün bunun bu millet kürsüsünden tek

rar lanması ile kendisinin bu mallar üzerinde hakkı o lmadığını itiraf et

miş sayılabilir. Buna rağmen Halk Partisi bir türlü bu düşünces in i fiili

yat sahasına koymamış daha evvel ve son kanun teklifleri karşıs ında ge

ne aynı şarkıyı mır ı ldanmış, tekliflerin Anayasa Komisyonunun el inde 

bu lunduğu bir senelik müddet içinde, işi katı olarak hal yo luna g ireme

miştir. Halk Partisinin bir taraftan bu malların kendisine ait o lmadığını 

nevama itiraf ederken (bu mal üzerinde) mal kendis ininmiş gibi bir vakıf, 

tesisine kalkmasında, bir mülkiyet anlayışı tezadını görmemek m ü m k ü n 

değildir. Madem ki, mal kendisinin değil, başka sahipleri var millet de sa

hibidir ne diye kestirme yoldan giderek sahiplerine iadeyi düşünmez ler . 

Sadece hususi mülkiyet hak ve hürriyetlerinin ihlâli ile değil aynı zaman

da â m m e nizamı karşısında vazife ve hakların da suiistimaliyle husule 

gelen kanun dışı muameler karşısında müruru zamanla kapalı mahke

me yo lunu işaret ederler. Çıkmaz sokağa bu dâvayı, bu hakkı , milletin 

dâvasını niçin sokal ım? 

Sonra, milletin bugün hayatı, menfaat ve ist ikamet yollarını, kanun 

hal inde ifade eden Büyük Millet Mecl isinden, onun millî takdir inden bu 

işi alıp da, bu sahada gayrimesul zatlardan kurulacak bir heyete verme

yi tavsiyenin mânası ne olabilir? 

Dâva, Demokrat Partinin malı ve menfaati dâvası değildir. Dâva; de
mokrasiy i içine sindiren, uzun yıllar bunun hasretini çeken ve birden 
fazla partiyi Cumhuriyet in ve mevcudiyet inin de şartı sayan Demokrat 
Partinin güttüğü yeni bir zihniyet davasıdır. Milletin hak davasıdır. Bu 
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hak ( teşebbüsünü; Halk Partisinin mevcudiyeti a leyhine gir işi lmiş yeni 
insafsız bir teşebbüs diye ve şahısları hedef alan bir iftira ve isnat) diye 
beyanat iy le tavsife, ağır bir hata ve tasmim edilmiş bir isnat ve husumet 
ruhu vardır. 

Demokrat Partinin bu dâvada rolü, hâkimlik değil millet dâvas ına sa
hip ç ıkma rolüdür. Memleket dışından gasıpla haykıran ve Meclisi itha
m a kalkışan bir başyazarın iddiaları aksine olarak da Demokrat Parti ve 
Büyük Millet Meclisindeki ekseriyeti bu iddiasında haklıdır. Ve haklı ol
duğu için de kuvvetlidir. 

Evet denildiği gibi bu işte bir yeni kanunla yola çıkış vardır. Fakat bu, 
eski hakları ç iğnemek için değil, ç iğnenmiş eski hakları ayak al t ından 
kurtarmak içindir. 

Bu dâva, nasıl Demokrat Partinin ve onun menfaat inin dâvası olabi
lir. Ve bu teklif nasıl müsadere kanunu diye adlandırı labil ir? 

Hangi malı Demokrat Partinin menfaatine tapulamak ist iyoruz? Han
gi parayı k imden alarak kendi menfaat ve arzularımıza harcamayı düşü
nüyoruz? Burada bu malların ve menfaatlerin gayr ikanuni olan iktisap
ta rol ve vazife alanları, vicdanlariyle başbaşa bir hesap laşmaya davet 
ediyoruz. 

Yegâne istediğimiz, hakkın, sahibine geri veri lmesidir. 

Burada okunacak olan teklifin birinci maddesi bu haklı arzular ımız ın 
en canlı ve toplu bir ifadesidir. Bu madde siyasî partileri, millet zarar ına 
(geçmişte misali çok görülen dünya nimetler inden) halen ve gelecekte 
m a h r u m edecek bir âmme prensibini koymaktadır . 

Nesiller boyunca bu esasın müdafaasını, Demokrat Parti ve mil letve
killeri millî bir vazife olarak benimsemiş bulunmaktadır . 

İkinci ve mütaakıp maddeler geçmiş haksızlıkları tasfiye ile mil lete 
hakkını iadeyi hedef tutmakta ve hakkın yolunu açık bu lundurmaktad ı r . 
Bunun takdirini, tarih önünde Büyük Milletimize terkle reylerinizin, mil
letimizin yüksek menfaatine uygun düşmesini niyazla sözler ime son ve
r iyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İki önerge daha geldi, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

Bu mevzu üzerinde söz söyleyen arkadaşların 10 dakikadan fazla 
söylememeler ini arz ve teklif ederim. 

Afyon 

Avni Tan 
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Yüksek Başkanl ığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifi üzerinde şimdiye kadar konuşmuş 

bu lunan arkadaşlar kafi derecede izahat vermiş o lduklar ından diğer bâ

zı hususlar ın da belirti lmesi kanaati ile konuşacak arkadaşlar ın âzami 

10 dakika konuşmalar ının oya arzını rica ederim. 

İstanbul M. V. Giresun M. V. 

Celâl Fuat Türkgeldi Ali Naci Duyduk 

İstanbul 

Füruzan Tekil 

B A Ş K A N - Önergeleri dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar . . . Al

mayanlar. . . Önerge dikkate alınmıştır. 

B inaenaleyh arkadaşların 10 dakikadan fazla konuşmamalar ın ı r ica 

eder im. 

Müker rem Sarol. 

M Ü K E R R E M SAROL (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar, müzakeres i 
ne başladığ ımız kanun dolayısiyle, burada, yalnız iki hukuk tezi değil, 
kanaat imce iki ayrı ve birbirine taban tabana aykırı görüş karş ı laşmak
tadır. 

Bu iki görüş, felsefî esaslarında, Türk tarihini telâkki tarz lar ında ve 
bir de ne anladığımızı ve bunu memleket imizde nasıl kuracağımız ı tâyin 
bahs inde , birbir inden, keza ayrı ve farklı bulunmaktadır . 

Ortada, memleket in mukadderat ını , millî mücade le ile Cumhur iye t in 
teessüs tarihinden 14 Mayıs 1950'ye kadar tek baş ına idare etmiş ve bu 
müdde t zarf ında kendisine istediği statü ve uzviyeti vermekle kalmaya
rak ayrıca mal, mülk ve para şeklinde yani hem menkul ler hem de gay
r imenkul ler yo lundan varlığını birtakım maddî mesnetler le, takviye etmiş 
bir parti var. 

Bu parti hepimizin bildiği gibi, el indeki bütün bu kudret bataryaları
na rağmen, milletin yalın iradesi önünde mağlup olarak iktidarı bize ter-
ketmiştir . 

Ş imdi istiyor ki, kendine kendisi hükümran iken bahşett iğ i ve türlü 

yo l lardan alıp harcadığı yahut y ine türlü yol lardan tedarik edip tapuya 

bağlatt ığı bir yığın gayr imeşru emvali, bu Meclis, bir noterlik dairesi gibi 

tasdik ve tescil etsin. 

Keza istiyor ki siyasî nüfuz ve baskı yo lundan ele geçirdiği bir servet 

demirbaşını , kul lanmakta devam etsin ve bundan böyleki siyasî mücade

lelerinde, bu imtiyazlı durumundan istifade etsin. 
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İddia ettiğine göre, bu servet menşe ve nevi itibariyle bir şahıs mülki

yetidir. Mülkiyet de masun bulunduğuna göre, buna göre bir muame l e 

yürütülmel i ve iş, mahkemelere tevdi olunmalıdır. 

Arkadaşlar , böyle bir tezi Cumhuriyet teessüs ederken yahut teessüs 

ett ikten sonra, Osmanl ı Hanedanı da ileriye sürebilir ve Cumhur iye t Hü

kümet ine "mademki sen bir hukuk devleti o lmak iddiasındasın, şu hal

de Mecl is inden bir müsadere kararı ç ıkaramazsın; bu işi mahkeme le re 

tevdi e tmek mecburiyet indesin" diyebilirdi. 

Eğer deseydi ve dediğini söktürebilseydi, Cumhur iye t i lânının mâna

sı kalır mıydı? 

Nasıl ki bugün de eğer C.H.P. 'nin dediğini kabul ederek, bir bak ıma 

göre siyasî nüfuz, bir diğer bakıma göre de düpedüz siyasî tagal lüb yol iy-

le elde edi lmiş olan servet demirbaşların bu Meclis tasdik ve tescil ede

cek olursa, yahut bu işten ellerini yıkıyarak, meseleyi , tıpkı onlar ın iste

dikleri gibi mahkemelere havale edecek olursa, tek partili rej imin tatbi

kat görmeyen Anayasas ından çok partili rejimin tatbikat gören Anayasa

sına geçmemiz in yani demokrat ik bir idareye inanarak buna göre iş gör

memiz in ne mânası kalacaktır? 

Arkadaşlar biz, demokrat ik idareye inanarak iş baş ına ge lmiş bulu

nuyoruz . Bu şu demektir ki, demokrat ik idarenin icabatı hem geriye hem 

de ileriye doğru yapı lacak ve hem geride bıraktığımız devrin seyyielerini 

tasfiye, hem de ilerde bizi bekleyen devrin gerçekten demokrat ik o lması

nı zâmin tedbirlerini a lmak hususunda lazım gelen kararlar veri lecektir. 

Aks i takdirde, bizim partimiz, C.H.Partisi ile millet menfaatler i aley

hine ve milletin sırtından en zararlı ve en çirkin bir muvazaay ı yapıyor 

demekt ir . 

Çünkü arkadaşlar, Barutçu'nun bir an için farzedelim ki, görüşüne 

burada hep beraber iltihak ediyoruz. Ve hem onun servet demirbaş ın ı 

tasdik ve tescil ediyor hem de, otomatik olarak bir siyasî part inin böyle 

yo l lardan kendine mamelek tedarik edebileceğini, bu yol lardan, var idat 

kaynaklar ı tesis edebileceğini ve bu yol lardan, kendi parti c ihaz ına bir 

nevi iş letme sermayesi tedarik edebileceğini kabul ediyoruz. 

Farz edel im ki, hukuk devletinden biz de bunu arılıyoruz. Yahut dün

yaca ne o lduğu malûm, "demokrasi " ve "hukuk devleti" mefhumlar ın ı her 

iki parti için esas olacak bedbaht ve meşum bir muvazaa ile tağşiş edi

yoruz. Ve birtakım hukuk mugalataları yaparak milletin m a s u m idraki 

ile v icdanına zorla malediyoruz. 
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Farz edel im ki, biz bunu yapıyoruz. Yani, Halk Partisiyle anlaşarak 

onun geçen devrede yaptıklarını hak tanıyoruz ve biz de bu devrede, ken

di part imize aynı maddî mesnetleri tedarik etmeye koyuluyoruz. Beledi

yeleri sıkıştırıyoruz. Devlet Bütçesinde münasip tedbirler al ıyoruz. Tüc

carları sıkıştırıyoruz. Ve, teberrudur, hayır işlerine yardımdır , kültür dâ

vas ına hizmettir, falan diyerek her Halkevinin karşısına bir demokrat lar 

evi ve her Halkodasının karşısına bir demokrat lar odası dikiyoruz. 

O zaman ne olacaktır? Ve beraberce iş lenmiş olan bu günahın, yahut 

bu muvazaanın , bu hiyanetin adı ne olacaktır? 

Halk Partisinin hayat ve tarih görüşüne göre bunda hiçbir mahzur 

yoktur. Çünkü onun demokrasi ve hukuk devleti anlayışına göre, ortada 

iş lenmiş herhangi bir haksızlık ve suç yoktur. 

Fakat bize göre arkadaşlar, soruyorum sizden, bize göre du rum ne

dir? Bize göre bunun adı sadece milleti aldatmadır. Ve eskiden, eşraf te-

gal lübü yol iyle millete yapı lan zulmün, bu defasında parti lerin yani ko

lektif zu lüm ve tagallüp şirketlerinin kuruluş ve faaliyetleri yol iyle ve da

ha büyük ölçüde nüksetmesidir. (Alkışlar). 

Dünyanın, milletin ve Türk tarihi huzurunda, demokrat ik bir idareye 

gitt iğimizi ve bunu samimî olarak iddia ettiğimiz, iddia eden bir parti sı

fatı ile böyle bir günahı irtikâp edemeyiz. (Bravo sesleri). 

Türk tarihinin huzuruna ne yüzle çıkarız? Onlar çıkabil iyorlar. Çün
kü ne olan bitenden ibret almışlar ne de birer mugalâta tekerlemesi gibi 
kul landıkları demokrasi ve hukuk devleti mefhumlar ına inanmışlardır . 

Kendilerini aldatabildiklerinden, milleti a ldatma yo lunda bulunduk

larını farkedemiyorlar. Yahut ediyorlar ve bile bile bu şekilde hareket edi

yorlar ki, bu kendileri hakkında çok daha ağır bir hükmün ver i lmesine 

yol açar. 

Muhterem arkadaşlar, müsaadenizle, durumu şöyle hülâsa edeceğim : 

1. Biz kır ve köy kahveler inden buraya kadar gelmiş bir partiyiz, Mil

letin bağr ından doğduk; bu vaziyetimizi muhafaza etmek ist iyoruz. 

2. Biz im parti anlayışımız budur ve kanaat imize göre, parti ler arasın

daki müsavat , demokratik idarenin kurulması için de, yaşamas ı için de 

şarttır. 

3. Halk Partisi, muhalefet vazifesini, irat ve akar sahibi, mirasyedi ve 

kalantor bir teşekkül olarak devam ettirmek istiyor. Buna müsaade edil

medi mi "beni y ıkmak istiyorlar" diye feryat ediyor. Kendi ler ine şunu söy

lemek lazımdır : "Eğer siz tek başınıza ve istediğiniz gibi hareket ederken 
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ele geçirdiğiniz servet kaynakları ile muvaffak olacağınızı zannediyorsa

nız, bilin ki, buna müsaade edilmeyecektir." 

Gasıbtan bahsediyorsunuz, halbuki, gaasıp sizsiniz. Biz sadece, size 

ait o lmayanı millete iade etmenizi ve eğer bir siyasî parti olarak kendini

zi vazifeli görüyorsanız bunu kendinizi milletin bağr ında takviye ederek 

hatta mil letin bağrında tekrar ve yeniden kurarak yapmanız ı ist iyoruz. 

Çünkü bundan sonraki partiler, ancak bu şekilde kurulup yaşıyacakt ır . 

Bir nevi "haricî ez memleket " hukukundan faydalanarak yahut dışa

r ıdan getirttikleri paralarla kurulacak partiler, bu memleket te mesağ 

yoktur. Çünkü yarın, dışarıdan para yardımı gören komünist veya irtica 

parti leri de, karşımıza dikilip "Hukuk Devlet i 'nden bahsedeceklerdir . Bu 

neviden yol ların, bundan böylesi için, artık bütün parti lere kapanmas ı 

lazımdır. 

Arkadaşlar , gel iyorum son noktaya : "Mahkemede görüşe l im" diyor

lar. Çünkü mahkemeler in bu meseleyi halletmesini m ü m k ü n kılacak ka

nunî mevzuat , kendi devirlerinden bu yana mevcut olarak devredi lmiş 

değildir. Hiçbir yerde bir kayıt yoktur ki, şahsi hukuk başkadır , siyasî 

nüfuz ve tegallüp yoliyle elde edilmiş servetlerin "şahıs hukuku" damga

sı alt ında tescil edilmesi başkadır. Bizim yaptığımız da, işi mahkeme le re 

sevketmekten ibarettir. Yalnız mahkemeler in kendiler ine sevkedi len 

mevzuu adaletle ele alabilmeleri için "vazıı kanun" olarak bu Mecl is , 

mahkemeler i lazım gelen kudretle teçhiz etmektedir. Mesele bu kadar ba

sittir. 

Halk Partisi bir türlü farketmiyor ki, mazideki bazı hataları yüzünden 
Millî Mücadeleden bugüne kadar uzanan ve Atatürk 'ün mânev i şahsiye
tine makar olan şanlı tarihî devreyi, bugün dahi zan alt ında b ı rakmakta
dır. İkide birde, o devre ile kendi varlığı arasında ayniyet o lduğunu ifade 
etmektedir . Hayır; o devre C.H.P. değildir. C.H.P. o devrenin sadece ci
hazlar ından, hem en çok pas tutarak, en çok zarar vermiş c ihazlar ından 
biridir. 

Arkadaşlar , daha dün burada muhalefet lideri Sayın İnönü'nün ne 

türlü konuştuğunu ve Atatürk 'ün tarihî şahsiyetini müdafaa bahanesiy

le ne kadar ustalıklı bir âmme efkârı manevrasına giriştiğini hep beraber 

gördük. Liderlerinin dünkü beyanatını dinlerken esefle müşahade ettik 

ki, bu parti 14 Mayıstan sonraki devreye de eski sakat zihniyetini bir tür

lü tasfiye edemediğ i için zarar vermek istidadını taşımaktadır . İnönü'ye 

göre birer inkılâp müessesesi olarak kurulan halkevleri eğer tasfiye edi

lecek olursa memleket i ticaniler istilâ edecektir. 
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Arkadaşlar , daha birkaç gün önce bu Mecliste milletin reyi ile, mille

tin serbest tecelli etmiş reyile kurulmuş olan bu Mecliste, gerek inkılâp

lara, gerek Atatürk 'ün mânevi şahsiyetine ve gerek bunlar ın gayesini teş

kil eden medeni inkişafımıza tevcih edilecek darbeleri ön lemek üzere bil

diğiniz kanun çıkmıştır. Demek ki, bu Meclis bu saydığım değerlere şu

urla bağlıdır. Bunların sarsı lmaz bir bekçisidir. 

Hal böyle iken bu kanunun çıkması yüzünden halkevleri kapanırsa 

irticaın bu fırsattan istifade edeceğini iddia etmek Türk mil let inin olgun

luğuna ve şuuruna düpe düz bühtan etmek demektir . Ayr ıca çok ucuz 

bir siyasî manevraya ye l tenmek demektir. Zira arkadaşlar, bu gibi ma

nevralarda bir nevi ihtisas sahibi olan C.H.P. Lideri, ikt idarda iken mü

temadiyen haricî tehlikeyi bahane ederek demokrasinin teessüsünü ge

cikt irmek istemiş ve 1946 seçimlerinin şaibe ve mesuliyet ini tarih muva

cehes inde mazur göstermek istemiştir. Şimdi ise kendileri muhalefette 

bu lunurken dâhilde birtakım tehlikeler varmış gibi göstererek el indeki 

emlâkin müdafaasına inkılâp müesselerinin müdafaası süsünü veriyor. 

Arkadaşlar , halkevleri parti baskısı yüzünden kurulduklar ı günden 

beri güzel sanatlara, fikir hayatına, içtimai yard ım düşünces ine ve daha 

bu gibi kendi statülerini süsleyen birtakım davalara ne nispette hizmet 

etmiştir. Yahut neden hizmet edememişt ir . Bunu hep bil iyoruz. Keza bi

l iyoruz ki bu millet gerek millî mücadelenin ve gerek Atatürk inkılâpları

nın mânas ın ı Halk Partisinin delaletiyle değil, doğrudan doğruya olarak 

idrak etmiş ve benimsemişt ir . Bu meclis inkılâplarına sıkı sıkıya bağlı ve 

medeniyet dâvasına inanmış bir milletin Meclisidir. Bunun haric inde fu

zulî b ir takım medeniyet ve inkılâp müdafi lerine lüzum yoktur. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Arkadaşlar ; Atatürk Kanunu çıkarken C.H.P. bu işi Anayasaya uy

gundur veya değildir gibi yandan telkinlerle nasıl iğlak ederek medrese

ye düşürmek istemiştir. Hep bil iyoruz. Bu partinin oyunu bu vakada da 

aynı oyundur. Biz 1950 seçimlerine girerken millete ne yapmak niyetin

de o lduğumuzu sarahaten bildirdik. Bu suretle ona karşı bir taahhüde 

girdik. Taahhüt ettiğimiz noktalardan biri; haksız iktisapları ve bu me-

yanda Halkevler ini hakiki sahibi olan mil lete ist irdat yo luy la iade et

mekt i . 

Arkadaşlar , hukuk Devleti demek bir partinin serbest seçim yo luyla 

kendini milletin takdirine arz ederken ne yapacağını bi ld irmesi ve millet 

onu ikt idara getirince yapacağını taahhüt ettiği işleri namuskârane ta

hakkuk ettirmesidir. 
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Halk Partisi şahıs mülkiyeti tecavüze uğruyor diye feryat etmektedir . 

İngiltere'de şahıs mülkiyeti yok mudur? Demokrat ik ve par lamenter mev

zuat yok mudur? Geçen İngiltere seçimlerinde İşçi Partisi kendini mil le

tin takdirine arz ederken İngiltere bankasını, demiryol larını ve çelik sa

nayiini devlet leşt irmek niyetinde olduğunu bildirdi. Ve ekseriyeti bu su

retle temin etti. 

Biz bu kanunu geçirirken şu kanaat ve içtihadı müdafaa etmekteyiz ; 

Halk Partisi el inde bulundurmakta ısrar ettiği birtakım emval i asıl sahi

bi o lan millete iade etmeye ve 25 senelik bir tarihi devreyi kendi fuzuli iş

gal inden tahliye ederek keza millete ve milletin tarihine iadeye icbar et

mekle tarihî ve şerefli bir vazifeyi ve aynı zamanda mil let imize karşı olan 

taahhüdümüzü yerine getirmekteyiz. 

Sözlerimi bitirirken bir noktaya daha temas etmek ist iyorum. Devlet 

Reislik hayatında Atatürk'ü tarih kitaplarından para ve pullara kadar çı

kartmak suretiyle aklınca onu milletin kalbinden si lmeye çal ışan, Anaya

sayı bir kenara bırakarak hikmeti hükümet kaziyesini her defasında ile

riye sürerek Anayasanın hükümlerini muntazaman ihlâl etmiş olan bir 

insan, bu kanun karşısında kendisinin ve partisinin ne kadar zayıf bir 

du rumda olduğunu görünce intakı hak kabil inden gelip dört elle Anaya

saya sar ı lmakta ve Atatürk'e s ığ ınmaya çal ışmaktadır. Bence Anayasaya 

ve aziz Atatürk 'e karşı en büyük günahkârın gelip onlardan medet um

ması ve bu büyüklüğünü asla anlayamadığı aynı Anayasadan bir çare 

koparabi lmesi muhal bir keyfiyettir. 

Çünkü bizim teklif ettiğimiz kanun Anayasaya uygundur. Çünkü 
Anayasay ı metrukiyetten hattâ ve hattâ bir nevi muhasara ve esaretten, 
döğüşe döğüşe kurtaran bizleriz, onun mânasını bizler anlarız, İsmet 
İnönü ve partisi anlayamaz. (Alkışlar ve bravo sesleri). 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) - Muhterem milletvekilleri, küçük, edebî bir 

f ıkradan i lhamımı alarak ondan sonra ve kısaca hukuk mant ığ ına ve mi

sallerine girecek, y ine kısa bir cevapla sözlerimi bit ireceğim. Fakat her 

ha lükârda huzurunuzu bozmayacağımı vadedebi l ir im. 

14 Mayıs zaferinden sonra bizi Türkiye Büyük Millet Mecl is ine doğru 

yola çıkaran Büyük Türk Milletinin ilk dilek ve arzularından biri şu oldu : 

Halk Partisinin haksız ve yolsuz olarak güya millet menfaat i için ve âm

me hizmeti için milletten aldığı ve fakat kendi bekası uğruna mülkiyet i

ne geçirdiği emlâki millete iade edin ve milletin umumi menfaat ler ine 

tahsis e tmenin imkânlarını temin edin. Bu umumi isteği hâmil olarak 

Mecl ise iltihak ettikten sonra bunun ilk belirtilerine şahit o lduk. Anta lya 
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milletvekil leri, Eskişehir merhum Milletvekili, Tokat Milletvekili ve Erzu

rum milletvekilleri her biri müstaki l birer kanun teklifi ile mil let in bu 

umumi arzusunu aynı zamanda Anayasa hukukunun esaslar ına uygun 

bir seviyede yerine get irmek üzere önayak oldular. Ve hâdisei hukukiye 

böylece Anayasa Komisyonuna intikal edince bu mil letvekil lerinin elimi

ze verdikleri kanun teklifini ve milletin haiz o lduğu salâhiyet beratını ib

raz ile Halk Partisinden bu malları millete geri vermesini istedik. Şöyle 

bir manzaraya şahit olduk : 

Bir topluluk gördük ki, mekânları perişan, ne samimiyet ten onlarda 
eser, ne de sıdıktan kendilerinde nişan var. Bu mal ın hesabını istemek 
üzere el uzatıp selâm verdik, yan çizdiler ve bu selâm part imize küll iyen 
muzırdır, deyu almadılar. Cemiyetler Kanununu göstererek, siz siyasî 
partisiniz, böyle ve bi lhassa mevzuu iştigalâtınızla kabili telif o lmayan 
milyonlar değerindeki emlâke sahip olarak bir ticaret anonim şirketi ha
line gelmeniz caiz değildir, dedik. Biz da ima bu kanunun üstünde kaldık, 
diye mültefit olmadılar. Eğer ki zahirde sureti itaat gösterdi lerse de, lisa
nı hal ile milletin bütün arzularına ve millî iradenin di leklerine ç ıkmaz 
yol lar la cevaplar verdiler. Dedik, ya eyyühel ashap, bu fiiliniz hatadır ve 
hak ile insaftan mahrumdur . Dediler, muttasıl âdetimiz budur. Dedik, 
el imizde kayıtlar, kanun hükümleri , hukuki mesnetler var, bunlar mil le
tin malıdır, onlara iade edin, millete hizmet edel im. Dediler, bunlar elini
ze aldığınız o mertebe sermayei tereddüttür ki, her da im lüzumsuz cidal 
edip her da im bizim yüzlerimiz gibi namübarek yüzler görüp biz im sözle
rimiz gibi namülây im ve nabeca sözler işitesiniz. Dedik, milletin mal ını 
haksız yere tasarruf etmek vebaldir. Dediler, onu kitaba uydurarak aldı
ğ ımızdan bize helâldir. Dedik, hesap almaya kalkarsak bu sü lûkûnuzun 
fesadı bulunur. Dediler, Af Kanunu çıktı. Bu hesap kıyamette alınır. De
dik, dünyada da hesap olur sözünü işitmişiz. Dediler, ondan da korku
muz yok, işleri vaktiyle kitaba uydurmuşuz. 

Baktık ki milletin umumi isteklerine millî iradenin, ana hukukun bü

tün kaidelerine uygun arzu ve emirlerine karşı ham cevaplardan gayri 

nesne vermezler ve nihayet iş sonunda bu kanun teklifi bildiğiniz tarzda 

huzurunuza gelmiş bulunuyor. Mesele kanun teklifine intikal edince bu 

defa da ham cevaplar durdu ve bazan pısırık pısırık der inden gelen, ba-

zan â m m e vicdanını zedeler tarzda tiz perdeden çıkan bir feryat baş gös

terdi. Yetişin dostlar, Anayasa elden gidiyor ve bunun hükümler i ç iğne

niyor. Hem bu sözü söyleyenler kim bilir misiniz? Bu Anayasan ın eseri 

o ldukları halde bu aziz anayı yıllardır zincire vurup mahpese koyan ve 

onu ebedî bir köleliğe mahkûm edenler. Haklar ında töhmette bu lunduk-
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l an kim bilir misiniz? Bu feryatçıların ebedî kölesi Anayasay ı onların el
ler inden kurtarıp Türk Milletinin hürriyet manzumes inde ona yak ışan 
mukaddes divana oturtanlar. Yani bugün bu kürsüde bile onlara bu ka
dar rahat, geniş, serbest konuşmak, hattâ tân etmek, bühtan eylemek, 
iftirada bu lunmak ve hicvetmek imkânını kendilerine sağlayan hürriyet 
mücahit ler ini sinesinde taşıyan Demokrat Partiyi ve onun milletvekil leri
ni Anayasay ı ç iğnemekle i tham etmek haksızl ıkların tarihte en hacil ör
neğini teşkil edecektir. Şimdi kimin kizip kimin hakikat yo lunda o lduğu
nun hükmünü vermeye sıra geldi. Dün muhalefet sözcüsü Barutçu (ko
nuşmalar ımla kararınıza müessir o lmayacağımı bi l iyorum, fakat v icdan 
muhasebenize bir kanaat unsuru katacağımı ümit eder im demişt i ) otur
duğum yerden bağırarak cevap verdim. Barutçu beni ikna et rey imden 
döner im. Evet arkadaşlar, dönerim ve dönersiniz. Kanaat getirdiğiniz her 
an ve her hâdisede hakikatin arkasından gidecek insanlarsınız. Sizi bu 
kanaat in dışında başka bir yola sevkedecek hiçbir kuvvet yoktur ve siz 
bu kanaatten gayri hiçbir tesire kapı lmayan kudretlersiniz. 15 aylık Mec
lis hayatı, Meclis müzakerat ı fikirler, tenkitler, görüşler hattâ ve hattâ 
Mecl is sa lonunun köşesinde pırıl pırıl duran kupaların Halk Part isinin 
zamanı saltanatında hasret kaldığı bol bol kırmızı renkli rey pusla lar ına 
şahit o lması bu vicdanî kanaatin yolunu çizen en güzel örnekleri teşkil 
eder. Evet arkadaşlar, Faik Ahmed' i sizi ve bendenizi ikna eylemesini is
tedim ve bekledim. Fakat ne söyledi? Hepsini gördünüz. Haşiv beyanlar, 
mesnets iz yavan hukuk tahlilleri, malûmları i lâm ve nihayet firar. Fakat 
bu firar neden? Mademki , kendisi 400 u aşan bir münevver kütlenin vic
dan muhasebes inde bir kanaat unsuru katacağını ümit edecek kadar sa
mimî bir adam idi, aynı iyi niyetleri bizim tarafa naklederek bu 400 mü
nevver in içinden 1, 10 veya 100 kişinin bir tek Barutçu 'nun v icdan mu
hasebesinde bir tek hakikat unsuru tevlit edebileceğini mülâhaza ederek 
oturup dinlenmesi ve her şeyden evvel kendisini gönül ist irahatına ka
vuşturmak saadeti içinde görmesi icabetmez mi idi? Lâkin firari gösterdi 
ki, o ve onun gibilerin aradıkları gönül istirahati değil. A m m e efkârını 
teşviş etmek, halkın umumi menfaati değil, Halk Partisinin beka ve sal
tanatını herçibadâbat devam ettirmek azmi ve kararıdır. Onlar bu karar
da yürüyedursunlar ben firari Baru tçuya şu kürsüden cevap vermeye 
devam edeceğim. İddia ve temin ediyorum ki, milletvekilleri arkadaşlar ı
mın şimdiye kadar izah ettikleri hukuk esasları ve maddî hâdiseler doğ
rudur, muknidir ve esas hukuka uygundur. Şimdi bu değerli kaynakla
ra bir damla da ben katmak istiyorum. Anayasa hukuku ve â m m e hu
kuku diyor ki, Anayasanın 71 ve 74 üncü maddesiy le hakiki veya hük
mî şahsın mülkiyet hakkını teminat altında bu lundurmas ına mütaal l ik 
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hükümler i mutlak değildir. Takyitlere ve tahditlere tâbidir ve istisnalar 

taşır. Bu itibarla Halk Partisinin bu maddeler in siperi arkas ında yer alıp 

korunmas ına imkân yoktur. Müsaade buyurun o tahdit ve takyitleri arz 

edey im : 

A ) Anayasanın teminat altına aldığı bu mal dokunulmazl ığ ı meşru ik

tisapların muhassalas ı olan maldır. Alınteriyle emek mukabi l i , kanuna 

örfe, âdete ve ahlâka uygun olarak kazanılan maldır. Anayasan ın mes-

ruk bir malı , gasbedi lmiş bir malı, siyasî bir tazyik ve idarî bir sulta ne

t icesinde kerhen iktisap edilmiş bir malı himaye ve muhafaza alt ına aldı

ğı iddia o lunamaz. Zira Anayasa hiçbir zaman hırsızlar, gâsıplar ve dere-

beylerin yatağı değildir. 

B) Anayasa; şahıs mülkiyeti üzerine şu kayıtları koymuştur . 

1. U m u m u n menfaati mevzuubahis o lunca şahsın mülkiyet hakk ına 

ist imlâk ve istimval yoliyle müdahale eder. Bu yolda kanun ç ıkarması 

için Büyük Millet Meclisine salâhiyet verir. 

2. Harpler, ihtilâller, inkılâplar, rejim değişiklikleri, dış çarpışmalar ı 

ve bunun gibi içtimai mücadeleler sonunda firar etmek suretiyle bir Dev

letin millî hudutları içinde kalmış kimselere mal ve mülkler inin Devlete 

ve binnet ice millete intikali hususunda kanun çıkarmak salâhiyeti Bü

yük Millet Meclisine ait bir haktır. 

3. Hariçte başka devlet tarafından Türk emlâkinin müsaderes ine mu
kabele bilmisil olmak üzere o devletin tebaasından olup millî hudut için
de emlâki bulunanların bu emlâkinin Hazineye intikali hakkında Büyük 
Millet Meclisinin kanun çıkarması onun mülkiyet hakkına müdahales in i 
tanıyan hukuku esasiyenin ana kaideleri o lmuştur. 

4. Toprak Kanunu da şahsi mülkiyete Meclisin kanun yo luyla müda
halesinin başka veçheden bir örneğidir. Fi lhakika halkçıların bu iddiaya 
karşı Anayasay ı tadil etmiş olmalarını cevap olarak ileri sürmeler i şaya
nı iltifat o lamaz. Anayasayı kuranın ve onu tadil edenin bir müessesan 
meclisi o lmayıp yine Büyük Millet Meclisi o lması mülâhaza o lunursa bu 
cevabın da yersizliği anlaşılır ve kanun yoluyla mülkiyete müdaha len in 
prensiplerini göstermiş olur. 

Arkadaşlar , Büyük Millet Meclisinin kanun yoluyla â m m e menafi i 

mülâhazasiy le âmme emvali üzerinde tasarruf icra etmesi meseles ine ge

l ince; tezimizin can noktası ve ana dâvası asıl burada başlar. Şöyle ki; 

Menafi i umumiyeye ait emval üzerinde Devletin yani Büyük Millet 

Mecl is inin tasarrufu mahiyette veçhi tahsisini değiştirir surette â m m e 

hizmet ine tevzii meselesinde kanun ısdarına mâni esas hukuku bakı-
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mından ne doktr inde ve ne de teşriî formilasyonda tek kayıt yoktur . Ak
sine olarak âmme müesseseler ine ait emval üzer inde Mecl isin tasarrufi 
kanunlar ç ıkarması hakkında hem doktrinde hem teşriî formi lasyonda 
kayıtlar ve emsali hükümler vardır. Bu sebeple â m m e emval inin bir tari
fini y a p m a m a müsaadeniz i di leyeceğim. Bu emval mahiyet ler i , tahsis 
şekli ve tâbi oldukları âmme hükmi şahsı bak ımından â m m e emval i sı
fatını alırlar. Bunlar üç kısımdır. 1 alelıtlak â m m e emvali . 2 suni â m m e 
emval i . 3 tahsis şekli itibariyle âmme emvali. Alelıt lak emval : Bunlar ge
rek sureti vücudu ve gerekse Devletin ve milletin asırlar boyunca izhar 
eylediği irade ve icra ettiği hukuki tasarruflar neticesinde mil letin mal ı 
olan emvaldir . 

Suni â m m e emvali idari makamlar ın iradesiyle tahsis kararı deni len 
idarî tasarrufla vücut edilip inşa edilip, âmme emlâki arasına giren mal
lardır. Veçhi tahsis itibariyle âmme emvali : Bunlar ise â m m e menfaat i 
ne tahsis edildiği açıkça anlaşılan emvaldir. 

L imanları , mektepleri , binaları, parkları, yolları, tesisleri, sarayları , 

hastaneleri , kasırları, kütüphaneleri , dispanserleri hulâsa u m u m u n 

menfaat ine taallûk eden benzeri bu emval üzerinde Devlet kanun yoluy

la tasarruflar icra eder ve edegelmektedir. Bu izahatla şunu arz ve ispat 

ett iğimi söyleyebil ir im ki bugün Refik Şevket İnce ve yedi hukuk, hürri

yet ve fikir kahramanının huzurunuza sunduğu kanun yoluyla üzer inde 

bir tasarruf icra etmenizi istedikleri emvalin kâffesi bu nevidendir. O hal

de bu emval : 

A ) Halk Partisinin mülkiyet inde bulunuş tarzı itibariyle Anayasan ın 
asla h imaye etmediği gayrimeşru emval silsilesine tâbidir. 

B) Bu emval âmme hukukunun tarif ettiği ve kanun yoluyla Devlet in 
onun üzer inde bir tasarrufu icrasını kabul eylediği â m m e emval inden ve
ya â m m e menfaat ine hadim emvalden maduttur. Bu itibarla bu nevi em
val üzer inde Devlet ve onun büyük salâhiyet ve mihrak manzumes i olan 
Büyük Millet Meclisi kanun yoluyla hukuki bir tasarruf icra edebil ir. Bu 
salâhiyeti tahdit eder mahiyette hukuku esasiyede bir hüküm mevcut ol
madığ ından katannazar aksine olarak bu salâhiyeti teyit eden misal ler 
vardır, bunun bir örneğini huzurunuza sunmak vazi femdir. Ezcümle ; 3 
Mart 1340 tarihli 431 sayılı Hilâfetin İlgasına ve Osmanl ı Hanedan ına ait 
emlâkin millete intikaline dair Kanunun 8 ve 9 uncu maddes i Osmanl ı 
İmparator luğunda Padişahlık etmiş kimselerin tapuya merbut emval i 
gayr imenkul ler inin saray, kasır ve emakininin millete intikal eylediği yo
lunda taşıdığı hükümler bunun en bariz misalidir. Dikkat buyurulacak 
olursa bu hükümde iki gaye mündemiçt ir . Birinci gaye Hükümdar l ık gi-
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bi siyasî bir sulta neticesinde iktisap edilmiş ve Anayasanın asla h imaye 
etmediği mallar var. Yani tıpkı Halk Partisinin iktisap ettiği mal lar gibi. 
İkinci gaye mahiyetleri veçhi tahsisleri itibariyle âmme menaf i ine dâhil 
olan emval in millete kanun yoluyla intikal edebileceğidir. 

Muhterem milletvekilleri Anayasaya mugayir hiçbir tarafı bu lunma
yan bu kanunu kabul buyurursanız milletle aranızda münaki t ahitna
menin hükümler ini namuslu bir borçlu sıfatiyle yerine get irmiş olursu
nuz, yı l larca devam eden bir haksızlığı izale etmiş olur ve bu yüzden de 
mil letçe tebcil edilirsiniz. Bu hizmete karşı size ceza vermeyi düşünenler 
olursa, yani Halk Partisi muhalefet inin günlerden beri tehdit yo luy la ile
riye attıkları gibi bir gün hafazanallah onlar iktidara gelir ve sizin mil le
te yaptığınız bu hizmeti mucibi mücazat addederek bunun cezasını şah
si mallarınız la ödemeye kalkarlarsa yıllardır haksız surette tasarruf ettik
leri milyonlarla mal lardan meydana gelen hanı yağmada vücut bulacak 
iştiha sofralarında bizim de küçük servetlerimizden ibaret mal lar ımız ı çe
rez olarak yiyebilirler. Fakat sonunda yine biz mesut, y ine onlar bedbaht 
olacaklardır. Çünkü millet saadeti ve bedbahtl ığı kime tevzi e tmesi lazım 
geldiğinin yo lunu öğrenmiştir. Şimdi bizimle Halk Partisinin yol ları ayrı
lıyor. Biz millete onlar da partilerine hizmete. Bunlardan hangisi doğru
dur? Onu Al lah ve Türk Milleti takdir etsin. 

BAŞKAN - Muammer Alakant?. . Yoktur, Fahri Ağaoğlu, buyurun. 

FAHRİ A Ğ A O Ğ L U (Konya) - Muhterem arkadaşlar Anayasamız ın 84 
üncü maddes inde (vergi, devletin genel giderleri için, halkın pay vermesi 
demektir . Bu esasa aykırı olarak gerçek ve tüzelkişiler taraf ından veya 
onlar adına resimler, ondalık al ınması veya yüklemeler yapı lması yasak
tır) deni lmektedir . 

Devlet; vilâyet, belediye ve köy bütçeleriyle İktisadî Devlet Teşekkül
leri ve sair Devlet müesseseler inin paraları ve malları vergi lere dayanır . 
O halde bunlar ın hepsinin devletin genel giderleri için sarfedi lmesi zaru
ridir. Siyasî partilerin giderleri ise devletin genel g iderler inden madut ol
madığ ı gibi Devlet ve parti de bir değildir. 

Halk Partisi iktidarında bu hükümlere uygun mu hareket etmişlerdir. 
Bu parti iktidarında maalesef Anayasa hükümler ine ve hukuk n izamına 
değil çok fena bir sisteme uyularak Devlet ve parti genel giderleri gasıp 
ve tahakküm suretiyle fiilen bir sayılmıştır. Herkes bilir ki Halk Partisi
nin Devletten ve milletten gasbettikleri haricinde her türlü gelirleri mer
hum Atatürk 'ün vasiyeti de dâhil o lmak üzere günlük israflarını dahi 
karşı layacak kadar olmamıştır. 1950 seçimlerindeki milyonları geçen 
masraf ları ise bu bakımdan tamamen karşıl ıksızdır. 
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Muhterem arkadaşlar; hiçbir tereddüde mahal yoktur. Bu part inin 
el indeki bütün mallar Devlet, vilâyet, belediye ve köylere aittir. Siyasî gâ-
sıp öyle bir nizam kurmuştur ki, Anayasaya muhal i f hükümler in kaza 
merci ler inde tatbiki ve Anayasaya muhali f sarfiyatın Divanı Muhasebat 
ça tasdiki zaruri o lmuştur. 

Bu nizam içinde hususi kanun çıkarı lmasını istemek onların iddia et
tikleri gibi hâkimlere it imatsızl ıktan değil mevcut nizamın mahkeme le re 
müracaat ta fayda veya imkân vermemiş olmasındandır . Her iktidar par
tisi Halk Partisi gibi yağma yolunu tutarsa demokras imiz in istikbali na
sıl o lur? Geniş bir af ve müsamaha siyasetiyle zanned iyorum ki biraz da 
hata ettik, 14 Mayıstan sonra ağır başlı ciddî ve iyi olan söz ve yazı ları 
umumi aftan sonra birden bire değişti, tezvir, asılsız haberler uydurma 
tecavüz ve sair şekillerde millî menfaatleri baltalamak âdetleri oldu. Bu 
hal daha ne vakte kadar devam edecektir? 

Ara lar ında bulunan temiz, vatansever şahsiyetleri tenzih eder im. Fa
kat Halk Partisi içine hulul etmek imkânlarını bu lmuş olan bazı k imse
lerin bu partiye vermek istedikleri istikametin ve yı l lardan beri takip et
tikleri siyasetin mâna ve mahiyetini asla unutmadık. Şimdi de hak ve 
adalet in kısmen de olsa tecelli edeceği şu günlerde hakiki mülkler in gas-
pedi lmesi tehdidini savurmaktan çekinmiyorlar. Aç ıkça diyorlar ki evvel
ce asıl milletin ve Devletin mallarını yağmada tereddüt e tmemiş isek tek
rar ikt idara gelirsek şahısların mülklerini de yağma edeceğiz. 

Halk Partisi demokrasi inkılâbına samimî olarak taraftar olsaydı bu 
inkılâbı yapmak istediğimiz 1945 senesi sonlarında ve hiç değilse müta-
kıp senelerde, bizzat kendileri, vaktiyle milletten ve Devletten gasbetmiş 
oldukları malları sahibine iade ederler ve bir daha gasıp yo luna gi tmez
ler, diğer partilerle müsavi şartlar içinde, kendi üyelerinin malî fedakâr
lıkları ile partilerini yaşatmayı göze alırlardı. 

Bunu yapmadı lar . Aksini yaptılar. 1945'den sonra parti menfaat i için 
Devlet Hazinesini görülmemiş bir şekilde yağma ettiler. 

Muhterem arkadaşlar; biz çok müsamahakâr hareket ettik. Halk Par
tisinin kötülüklerini tasfiye hususunda halkın pek haklı olan isteklerini 
yer ine get irmekte çok vakit kaybettik. Bu sözleriyle, kalbleri h iyanetten 
başka birşey düşünmeyen, bu kimselerin millete nasıl bir istikbal hazır
lamak istediklerini anlamak güç değildir. 

Millet arzu ve iradesinin kısmen de olsa tahakkuk edeceği şu sırada, 
günlerden beri dil lerinden düşürmedikleri müsadere, gasıp ve y a ğ m a ke
l imelerini, Resmî ve hususi hayatları ancak tufeyli olarak millet s ırt ından 
y a ğ m a ile geçmiş o lan sahipler in yani kendi ler ine iade e tmek vazi fe
mizd ir . 
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Muhterem arkadaşlar; Millet arzu ve iradesinin tam değil k ısmen ta

hakkuk edeceğinden bahsett im. Çünkü bugün müzakere ettiğimiz teklif 

ile bu arzu ancak kısmen tecelli edecektir. Yak ında millet a r zusunun tam 

ve kâmil bir şekilde tahakkuk etmesini görmek birinci emel imizdir . 

Halk Partisi çok mutedil olan bu teklifi şükranla karşı lamalı idi. Fa
kat ne m ü m k ü n ? Kendi aleyhlerinde hak ve adalet in tatbik ve tecellisini 
asla is tememiş olanlar maziden ve halden ders almamışlar, hâlâ milletin 
arzu ve iradesini görmek ve buna râmolmak istemiyorlar. Ne yaz ık ki, 
hakkı ve hakikat i bir türlü teslim edemiyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, sözün kısası bir iktidar partisinin türlü tertip 

cebir ve hilelerle Devletten ve milletten aldıkları, ancak bir kanunla sa

hiplerine iade edilir. Bu hesapların tasfiyesi ancak bir kanunla yapı labi

lir. Anayasamız ın 79 uncu maddesinin teminatı alt ında olan mülkiyet ve 

tasarruf hakları meşru kazançlara mahsus o lmak üzere şahıslar içindir. 

Nitekim haklı olarak iktisap edildiği sabit o lmayan şalisi mal lar ın müsa

deresini âmir bir kanun vardır. 

Bu kanunun, tecelli edecek millet iradesi karşısında gasıp, y a ğ m a gi
bi yaygaralar ı yapan hakiki gaasıpların şahısları hakkında tatbikini de 
millet sabırsızl ıkla beklemektedir . 

Anayasamız ın mülkiyet ve tasarruf haklarına ait h ü k m ü n ü n maddî 
varlığı ister meşru, ister gayri meşru surette Devlete dayanan cemiyet ler 
ve parti lerle bir alâkası yoktur. Bu kabîl cemiyetlerin malları hakk ında 
Devletin hususi kanunlarla her zaman tasarruf hakkı vardır. Bu tasar
ruf Anayasamıza tamamen uygundur. 

Halk Partisinin malları, hem de gayrimeşru surette Devlete dayandı
ğı için Devlet dilediği gibi bir kanunla tasarruf edebilir. Ancak o zaman
dır ki, bütün partiler müsavi şartlar içinde çal ışmak imkânını bulurlar ve 
demokras imiz de muhtemel değil, muhakkak ki bir tehl ikeden ko runmuş 
olur. 

Bunun aksini düşünmek hüsnüniyete makrun ise bir gaflet, bir hata 

eseridir. Ulus ve emsal inde olduğu gibi hüsnüniyetten âri bir yaygara ha

l inde ise bir mugalâtadan ve hattâ müstakbel millî menfaat ler imizin bi

rinci teminatı olan demokrasimiz namına bir hiyanetten başka birşey de

ğildir. 

Muhterem arkadaşlar, 

Her inkılâp kendisinden evvelki devrin bu gibi gayr imeşru işlerini an

cak bir kanun ile temizler. Aksi takdirde gayrimeşru işlere meşruiyet ta

n ınmış olur ki, bu da asla hak mefhumu ve hukuk ilmi ile kabil i telif ola-
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maz . Senelerce tek parti tarafından, totaliter bir rej imin yaşamas ı için 

kuru lmuş her türlü nizamı ve bunun doğurduğu malî vaziyet ler in de

mokras i rejimine intibak ettirilmesi ancak kanun işidir, m a h k e m e işi de

ğildir. Nitekim Halk Partisi bize bu hususta iyi bir misal vermiş bulun

maktadır . Bu misal şudur ; 431 sayılı Kanun ile padişahlar ın bütün mal

ları mil lete mal edilmiştir. Kendi iddialarına göre ifade ed iyorum. O za

man Anayasa yok muydu? Anayasa vardı. Fakat yapı lan kanun da, Ana

yasaya asla muhal i f değildi. Saltanattan Cumhuriyete geçerken, hakikat

te mil letin olan malların mahkeme yolu ile millete mal edi lmesine imkân 

yoktu. Hususi bir kanun isterdi. Bugün de durum aynıdır. Saltanat reji

minin millet sırt ından Padişahlara mal ettiğini, totaliter rejim, Halk Par

tisine mal etmiştir. Bu itibarla işin halli mahkemeler le değil, hususi bir 

kanunla olur. 

Cumhur iyet i korumak için padişahların malları nasıl hakiki sahibine 

mal edi lmiş ise, demokrasimiz i korumak için de, Halk Partisinin bütün 

mallar ının hakiki sahibi olan millete mal edilmesi lazım ve zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; 14 Mayıs zaferi ilk fiilî eserini bugün vermiş

tir. Milletin sabırsızlıkla beklediği büyük eserden ancak bir kısmı olan bu 

eser mil lete kutlu olsun. (Alkışlar) 

HÜSEYİN FIRAT (İçel) - Muhterem arkadaşlar, genel, ka tma ve özel 

bütçel i daireler, belediyelerle, köyler ve İktisadî Devlet Teşekkül ler ine ait 

gayr imenkul ler le , dernekler ve menfaati u m u m a hadim cemiyet lere ait 

o lup Cumhur iye t Halk Partisi tarafından gasbolunan gayr imenkul ler in 

sahibi hakikilerine iadesi hakkında tetkika başladığınız kanun teklifini 

huzurunuza getiren milletvekilleri arkadaşlar ıma teşekkürü bir borç bi

lir kendilerini tebrik ederim. 

Cumhur iye t Halk Partisinin kendi âtisini sağlamak, tek parti, tek şef 

sistemini bir zümre menfaat ve hesabına devam ett irmek maksadiy le mil

lete ait mal lara tasallut ederek hükümranl ık hakkını ist ismar ettiği Bü

yük Türk Milletinin malûmudur . 

Vatandaştan Anayasanın tasrih ettiği şekilde â m m e hizmetler inin gö

rülmesi için al ınan vergilerin bu maksat dışında kullanı larak Halk Parti

sinin z immet ine geçirildiği, halktan cebrî teberru olarak al ınan paralar la 

yaptır ı lan tesislerin Halk Partisine maledildiği tapu kayıtları ve diğer ve

sikalarla sabittir. Şimdi teklif edilen kanunla, kanun ve bir hakka istinat 

e tmeden yapı lmış haksız tasarrufları iptal ve millete ait emval i mil lete ia

de ve bundan böyle de âmme idare ve müesseseler ine ait gayr imenkul le

rin siyasî parti lere ver i lmemesi temin edi lmekte iken, Halk Partisi tara-
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f ından günlerden beri koparı lmak istenen acıklı yaygaranın sebep ve mâ
nası nedir? Adeta pederler inden intikal etmiş malları kaybediyor larmış 
gibi sızlanıyorlar. Nerede ise mahzun ve masum bir hak sahibi oldukla
rını da iddia edecekler. 

Bütün bu vaveyla ve feryatlarına rağmen bugüne kadar uhdeler inde 
bu lunan gayrimenkuller i meşruan iktisap ettikleri hakkında esaslı bir id
dialarına tesadüf edemedim. 

El imizdeki kanun teklifinin Anayasa hükümler ine aykırı o lduğunu 
iddia ediyorlar. Gâsıptan, müktesep hakların ihlâl edi ldiğinden bahsedi
yorlar. Fakat gasıp ve müktesep hakkın hukuki mahiyet ve mânas ın ı 
izah etmiyorlar. Gasıp; hukuki yollarla tasarruf edilen bir mal ın şahsı 
ahar taraf ından, hukuk ve kanunların tecviz etmediği şekilde, zor kulla
narak o mal ın al ınması demek bulunduğuna göre, el imizdeki kanun tek
lifi de gayr imeşru yol lardan millete ait, gasbedi lmiş malların mil lete iade
sinden ibaret bu lunduğuna göre gasıptan nasıl bahsolunabi l i r? Diğer ta
raftan bir hakkın ihlâl edildiğini iddia edebi lmek için evvelâ müktesep bir 
hakkın mevcudiyet i lazımdır. Kanunun hâkim olduğu bir memleket te 
hak, kanunun teminatı alt ında bulunur. Halk Partisi tarafından al ınmış 
bu lunan gayrimenkuller bir kanunla al ınmadığına ve intikal muamele le 
ri akidlerin serbest rıza ve muvafakatler ine dayanmayıp tek parti hâki
miyet inin cebrü şiddetiyle temin edilmiş bulunmalar ına göre ortada hak 
olarak iddia edilebilecek bir durum yoktur. Hak o lmayınca mükteseb i de 
o lamaz. Gayrimenkuller in iktisabında bir yolsuzluk mevcut ise mahkeme 
yo luyla halledi lmesi lazım geldiği kaziyesi ileri sürülüyor. Bundaki emel
leri de müruru zaman müessesesinin hüsnüniyet sahibi insanlara tanı
dığı imkânlardan istifade etmektir. Bu cihete gidildiği takdirde bugünkü 
mevzuat ımız ın tâyin ettiği hukuki usuller esas tutulacağına göre dâvada 
tarafeyni teşkil etmek imkânı olmadığı gibi, zaman aşımının da mevcudi
yeti bak ımından mahkemeler imiz in işleyebi lmesine imkân yoktur . Bu iti
bar la tek parti hâkimiyetinin zeval bulduğu bu devirde millî iradeyi tem
sil eden Büyük Millet Meclisinin bu meseleyi bir kanun mevzuu yapma
sından daha tabiî bir yol tasavvur o lunamaz. Çünkü; Mersin Halkevinin 
nasıl yapı ldığını bir misal olarak arz etmekl iğ im bunu izaha kâfidir. Mer
sin'de inşa edilen Halkevi 3 milyon liraya malo lmuştur. İnşaat üç sene 
devam etmiştir. Mersin Halkevi Mersin'e ithal edilen tüccar mal lar ından 
ve çiftçilerin satın almış oldukları kanaviçe ücretlerine % 10 zam yapıl
mak suretiyle, mazota % 65 zam yapı lmak suretiyle üç mi lyon liranın ta
mamı Mersin halkından tahsil edildikten sonra bu inşaat ikmal edi lmiş
tir. O zamank i Vali Teyfik tarafından yazı lan bir tezkere ile bu müessese 
Halk Partisine intikal ettirilmiştir. 
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Arkadaşlar , diğer misalleri verdiler. Bu itibarla çıkan kanun Anaya

saya aykırı değildir. 

Maruzat ım bundan ibarettir. 

BAŞKAN - Ömer Faruk Sanaç. 

Ö M E R FARUK SANAÇ (Elâzığ) - Muhterem arkadaşlar, müzakere et
mekte o lduğumuz kanun teklifinin siyasî ve içtimai bünyemiz bak ımın
dan çok müh im bir ihtiyaç ve zarurete tekabül ettiği münakaşa götürmez 
bir hakikattir. Gerekçeden anlaşılacağı ve söz alan sayın arkadaşlar ımı
zın da tafsilen ifade ettikleri veçhile bu kanun Yüksek Mecl isinizce kabul 
buyrulduğu takdirde muhtel i f partilerin normal ve müsav i şart ve imkân
lar içerisindeki fikir mücadelesine şahit olacağız ve bütün mil letçe mâru f 
ve müse l l em bulunan, tek parti devrinin kanunsuz ve gayr imeşru fiilleri
nin delilleri ortadan kaldırı lmış olmakla muhalefet partisi olarak Halk 
Partisi, ağır mesuliyet havasından kurtulmuş olacaktır ve nihayet bu ka
nunla cebir ikrah ve muvazaa gibi ve kötü yollarla fakir halkımız ın ver
diği vergileri ve Hazine emvalini Hükümet kuvvet ine dayanarak gayri
meşru şekilde iktisap eyleyen Cumhuriyet Halk Partisinin bu haksız ik
t isabının asıl hak sahibi millete iadesiyle, hukuk devleti bünyes inde nor
mal nizam teessüs eylemiş bulunacaktır. 

İktisap şeklinin gayrimeşru olduğunu bizzat kendiler inin de mevcut 

müspet deliller muvacehesinde kabul etmiş olmaları icabetmiş o lmas ına 

rağmen C.H.Partisi hâlâ gasıp ve müsadereden bahisle yaygara kopar

maktadır . 

Fakat şu hususu ehemmiyet le bel irtmek isterim ki, en ciddî feryat, 
hakiki mal sahibi olan Türk Milletinin, hukuk devleti olarak bizden nor
mal devrin başlamış o lmasına binaen evvelce gasbo lunan haklarının ia
desi yo lundaki talepleri olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar ım, şimdi okuyacağım seçim bö lgem olan Elâzığ 
Halkev ine ait ve buna mümasi l vesikalar muvacehes inde iktisaplarının 
meşruiyet inden bahse hâlâ ne yüzle cesaret buluyorlar. Meseleye taallûk 
eden hüküm şudur; 

A ) Elâzığ Halkevi ile Çocuk Esirgeme Kurumu arasındaki münazaa l ı 

toprak işinin halli yo lunda C.Halk Partisi Genel sekreter l iğ inden a lman 

13 Temmuz 1938 gün ve 1/7870 sayılı yazı ile ve bu yaz ıya ekli Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Merkez Başkanlığının yazısı örneği bağlıdır. 

Münderecat ından anlaşılacağı üzere, 

B) Y ine Çocuk Esirgeme Kurumuna ait olup üzerine halkevi, çocuk 

bahçes i park ve kapalı spor salonu kurulan ceman, 19264 metre murab-
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baı arsanın hususi idare ve belediye yardımları ile ödenerek partiye mal 

edi lmesi, buyurulmaktadır . 

Bu muamelen in , bitiri lmesi ve tahsisatın temini hususunda Elâzığ 

Vi lâyet ince düşünülen çarenin bildiri lmesini rica ederim. 

Elâzığ Vilâyetine, halkevi ve Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanl ıklar ı

na yazı lmıştır. 

4. Genel Müfett iş 

İmza 

Bu ves ikalarda görülüyor ki, Halk Partisi, Amerika 'daki Elâzığ' l ı va

tandaşlar ımız ın teberrüleriyle al ınan Çocuk Esirgeme Kurumu gibi bir 

hayır cemiyet inin şehrin en güzel ve merkezi bir yer indeki arsanın Halk 

Partisi Genel Sekreterl iğinin Dördüncü Genel Müfettişi Abdul lah Paşanın 

bir emri yevmis i ile bedeli belediye ve özel idareden ödenmek üzere yok 

pahas ına adına tapu ettirmiştir. 

Halkevi binamız, hususi emirlerle özel idare ve belediyeden kesi len ve 

keza teb'it tehditleriyle güya teberru namı alt ında vatandaş lardan al ınan 

paralar la yar ım milyon lira civarında bir masraf ihtiyarı ile Vali Tevfik 

Gür taraf ından yaptırı lmıştır. Şu hususu esefle kaydedeyim ki, tarihi ve 

kültürel bir merkez olan Harput 'un ecdat hâtıralarını muhafaza eden 

mezarl ık taşları Elâzığ Halkevi duvarlar ında ve kaldırım taşlar ında kulla

nılmıştır. Ne yazık ki bedbaht Elazığl ı lar uzun müddet yazı ları dahi si

l inmek lüzumu hissedi lmeyen ecdat isimleri yazılı mezar taşlarımızı çiğ

nemek gibi çok ağır bir durum karşısında bırakılmışlardır. 

Aziz arkadaşlar ım; muhalefet başkanı Sayın İnönü konuşmas ında , 

hakikaten Halk Partisinin münhasıran karargâhl ık vazifesini görmekte 

olan halkevler inin kanunun kabulü halinde, kültürel hizmetler inin sek

teye uğrayacağını bir taraftan beyan ederken uzun zaman, bir vatan kö

şesi o lan doğuda bizzat kültür müesseseler ini y ıkmayı ve kendi ler inden 

ayırdıkları doğulu vatandaşları okutmamayı hedef tutan geçmiş Halk 

Partisi Hükümet ler in in tatbik edilen programlarını unutmuş görünüyor

lar. Misal mi ist iyorsunuz? Doğuda büyük bir kültür merkez i olan Ela

zığ'ın, İdadi, Darülmual l imin, Nafıa Fen mektebi, Askeri Rüşt iye, Şehir 

yatı , Köy yatı, Kız yatı, Amer ikan, Fransız ve A lman kollejleri gibi kültür 

müesseseler ini , bugün kültür faaliyetinden bahseden İnönü'nün bizzat 

Halk Partisi ve Hükümet i yıkmıştır. 

İnşirah ile bahsedeyim ki, bugün bu ihmal bölgeler inde üniversite 

kuruluyor arkadaşlar. (Alkışlar). 
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Bu o günün anormal şartlarını kâfi derecede ifade etmiş olsa gerek

tir. Bahsett ikleri kanuni ve meşru iktisap yolu bu mudur? Arkadaşlar , 

asla. 

Muhterem arkadaşlar; hakiki millî iradenin mümessi l i olan Yüksek 

Meclisiniz geçmişin acı ıstırapları içinde her türlü hak ve hukuktan mah

rum ve çeşitli baskı alt ında esas haklarını istimal imkânını bu lamayan 

cefakeş Türk Milletinin her türlü haklarını bizzat ihkak mevki indesiniz ve 

bu vazife ile mükel lef bulunuyorsunuz. Aksi halde mevcut deliller muva

cehes inde mevcut haksızlık ve nizamsızlığın idamesine m ü s a m a h a gös

termiş oluruz. Millet hakkın iadesini ve bu suretle adaletin tecell isini 

beklemektedir . Türk Milletinin hakiki mümessi l i olan sizlerin onun hak 

yo lundaki feryadına kulak t ıkamayacağınıza emin bu lunmaktay ım. Tak

dir Yüksek Heyetinizindir. 

B A H A D I R D Ü L G E R (Erzurum) — Muhterem arkadaş lar ; söz ler ime 

bir ata sözüyle başlamak istiyorum : "Sırça köşkte oturan komşusuna 

taş atmaz" . Fakat ne garip tecellidir ki, zaman, bazı insanların kafasın

dan idraki, hırs da bazı insanların gönlünden ve kalbinden insan hayatı 

için çok zaruri olan muvazeneyi kaldırıyor. Sırça köşklerin en inces inde 

oturan İnönü bunun en güzel misalidir. Dün sanki sırt ında Anayasay ı 

hort lamanın, Anayasayı kötüye kul lanmanın, millet iradesini hiçe say

manın hiçbir günahını taşımayan masum bir idealist gibi biz im karşımı

za çıktı. 

M U H A R R E M TUNCAY (Balıkesir) — Başından dökülen saçları kadar 

günahı vardır onun. 

BAHADIR DÜLGER (Devamla) — Bize, Anayasayı hâkim kı lmak dava

sı ile mücade le etmiş ve onu muzaffer kılmak için iktidara ge lmiş olan bi

ze, tek tek Anayasanın her hükmü üzerinde titremeyi bütün prensipler in 

üzerinde en yüksek prensip olarak kabul lenmiş olan bize; Anayasay ı ih

mal ettiniz töhmetini ve iftirasını attı. Eğer, o sırtında 1946 seçiminin yü

künü taşıyan adam olmasaydı, (Bravo sesleri) eğer o, sahte mazbata ile ge

lip kürsiye oturan adam olmasaydı, (Bravo sesleri) eğer o, mebus o lmadan 

Devlet Reisliği sandalyasına oturmak için ceberruta, zora, haksız l ığa baş 

vu rmuş olan bir adam olmasaydı, (Bravo sesleri, alkışlar) onun bu sözleri

ni gönül ferahlığı ile idealist bir adamdır, namuslu bir fikir adamıdır di

ye hüsnü niyetle burda kabul etmemize imkân vardı. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar , 68 yaş ına gelmiş, ömrünü, siyasi hayatını yalnız mil let 

i radesine karşı durmakla geçirmiş bir adamı bugün sözde samimi bir de

mokrat olarak, Anayasa taraftarı olarak burada dinledik. Söy lemiş oldu-
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ğu sözler yalanların, tezvirlerin, iftiraların en fena tecellisi hal inde bir ib
ret ves ikasından ibarettir. (Alkışlar) Yarın tarihi tetkik edecek olanlar İnö
nü 'nün yapmış olduklariyle, dün burada söylemiş olduğu sözleri bir ib
ret vesikası hal inde mukayese etmek fırsatını bulacaklardır. Biz bu mil
letin tarihine böyle bir fırsat hazır lamış o lduğumuz için kendimiz i bahti
yar addetmeye mecburuz. (Alkışlar) 

Arkadaşlar ; Anayasa tarafını bir tarafa bırakıyorum, kendi günahlar ı 
ye t i şmiyormuş gibi, kendi işiledikleri fiillerin hesabını açık al ınla vermiş 
gibi, sanki Atatürk'ü tecrim ediyormuşuz, sanki ona birşey söy lüyormu-
şuz, onun yaptığı fiillerde bir cürüm, bir suç ar ıyormuşuz gibi bir de or
taya çıkıyor, onun mesuliyetlerini kendi sırtına alacağını söylüyor. Bunu 
söylerken, paralardan, pul lardan ismini, resimini sildiğini hat ır lamıyor 
mu? Kabil olsaydı, onu tarihten de silmek fırsatını ele getirebi lseydi, bu
nu da yapacakt ı . (Bravo sesleri, alkışlar) Bunu yapmış olan bir adamın Ata
türk'ün bayrağını çekmiş ve onun Anayasasını müdafaa için kendisi de 
karşı karşıya gelmiş olan bizlere karşı Atatürk 'ün müdafaasını yapmış ol
masını siyasi müdahalenin, fikir salahiyetsizliğinin, samimiyetsiz l iğ in en 
parlak misali hal inde millet karşısında açıkça ifade ediyorum. (Bravo ses
leri, alkışlar) 

Arkadaşlar ; diyor ki, millet malını, millete iade etmek için tertip etmiş 
o lduğumuz kanunun adaletle alâkası yoktur. 

Bu kanun kadar adaletle alâkası olan bir kanun tasvir ve tasavvur et
mek m ü m k ü n değildir. Fakir milletin bütçesinden, keses inden al ınmış, 
alın teriyle kazanı lmış paralarla yapı lmış olan ve namlar ına usulsüz ola
rak tescil edi lmiş olan malları, millet iradesiyle buraya gelmiş ve her tür
lü gı l lügiştan azade bir şekilde milletin bihakkın it imadını kazanmış olan 
biz milletvekil leri onların kursaklar ında b ırakmaya asla t ahammülümüz 
yoktu ve olamazdı . Çünkü milletin bize tahmil etmiş o lduğu vazife bunu 
icabett ir iyordu. Bu vazife gön lümüzün ferahlığı ile, tarihte bize teveccüh 
edebi lecek bütün mesuliyetleri şuurla, idrakle omuzlayarak şerefle yeri
ne getiriyoruz, yerine getireceğiz. 

Arkadaşlar , yalanla örülmüş, çamuruna, hamuruna türlü fesadın to

humlar ı katı lmış olan sözlere cevap vermekten kendimi müstağni tutmak 

ist iyorum. Tarih o kadar bellidir ki, eski hakikatlar o kadar bellidir ki, 

millet karşıs ında bizim, onların söyledikleri sözler için bir müdafaa terti

bi a lmakl ığ ımıza lüzum dahi yoktur. Yalnız, nutkunun bir yer inde temas 

etmiş o lduğu bir tarihi hakikata Hamdul lah Suphi Beyefendinin edebi 

tasvirleri aras ında biraz muğlak kalmış olan hususları tavzih e tmek için 

kısaca işaretten sonra sözlerimi bitirmek ist iyorum. 
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Arkadaşlar , size ibret verici bir vesika okumakla mevzuumun bu kıs
mına başlayacağım. Bu vesika, C. H. Partisinin siyasi bir parti o lmadığı
nı, yalnız siyasi nüfuza dayanarak iktisabı servet etmek için kuru lmuş 
bir ticaret kumpanyas ı o lduğunu size ifade edecektir. (Gülüşmeler) El im
deki şu mavi kitap; 1927 tarihinde Halk Fırkasının kongresi zabıtlarıdır. 
Bu kongrenin münakaşalar ı arasında Halk Partisinin n i zamnames i de 
konuşulmuştur . Bu n izamnamenin bir 40 ıncı maddes i var. Diyor ki; (Si
yasi , idarî, içtimai, iktisadi, harsi ve bunlara mümasi l b i lcümle teşekkül
lerin heyeti müdireler ine geleceklerin namzetlikleri, fırka müfettişleri ta-
raf ınadan tasvip o lunduktan sonra, ilan olunur.) Yani bu memleket te si
yasi, idarî, içtimai, iktisadi bütün teşekkülleri. 

Şimdi arkadaşlar bu tabir ne kadar şümullü! Ne demek bu? Yani ne 
varsa hepsini kendimize mal edeceğiz diyorlar. Bu mesela nazarı dikkati 
ce lbetmiş, kongre azalarından Tekirdağ Milletvekili Celal Nuri Bey şöyle 
bir çıkış yapmış , diyor ki; efendim, siyasî, idarî, içtimaî, iktisadî teşekkül
lerden bahsedil iyor. Anonim şirketlerle bankalara buna dahil mi, değil 
mi? (Gülüşmeler) Kâtibi Umumi bey lütfen cevap versinler? (Kâtibi Umumi 
kim sesleri) Saffet Bey. Kâtibi Umumi Saffet Bey diyor ki; (Efendim, bitta
bi ticaret maksadiy le yapı lmış olan herhangi bir müesseseye f ırkanın 
müdahales i olmaz. Yalnız maksadı teşekkül ve gayesi itibariyle bizi alâ
kadar ederler. Bittabi bunları murakabe etmek ve yak ından alâkadar ol
makta hakkımız vardır. ) 

Arkadaşlar , ticaret kampanyasının ilk Anayasasının ilk Anayasas ı de
ğil, babayasası bu (Gülüşmeler) Bu babayasasının hükmü bu maddede 
mündemiçt i r . 1947 den sonra şu 40 ncı maddenin gölgesi alt ında Türki
ye 'de kuru lmuş ne kadar idarî, siyasî, harsi, içtimaî ve iktisadî müesse
seler varsa bunlara şu maddenin gölgesi alt ında el atmışlar ve dolayısiy-
le o gibi cemiyetlerin bütün mameleklerini üzerlerine geçirmişlerdir. 

Arkadaşlar , bu arada kısaca Halk Partisinin z immet ine geçiri len mal
ların büyük bir kısmına sahip olan ve Halkevlerinin nüvesini teşkil eden 
Türkocaklar ın ın Halk Partisine intikâl şekline, o günkü siyasî manzara
yı da nazarı itibara alarak, dikkatinizi celbetmek isterim. 

Arkadaşlar , bi l iyorsunuz ki 1930 senesi Ağustosunda memleket imiz

de büyük bir siyasî hadise cereyan etmiştir. Serbest Fırka kurulmuştur . 

Serbest Fırkanın kurulması Halk Partisine karşı milletin h issetmekte ol

duğu antipatinin tecellisine sebep olmuştur. Bu fırka halk kit lesinin bü

yük reaksiyonları karşısında serbest fırka malum şekilde 1930 senesinin 

Kas ım ayında lağvedilmiştir. 1930 senesinin Aralık ayında meşhur Me

nemen hadisesi cereyan etmiştir ve İzmir mınt ıkasında idarei örfiye ilan 
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edi lmiş ve orada kurulan fevkalâde bir mahkeme icraata başlamışt ır . 

Bundan sonra Atatürk memlekette bir seyahat yapmış , üç buçuk ay sü

ren bu seyahatte bi lhassa yer yer Türkocaklar ına gitmiş, ocaklı larla te

mas etmiştir. Türkocaklı lar, bulunduklar ı çatının alt ında aldıkları ser

best terbiyenin icabı olarak, Devlet Başkanına memleketteki icraatın kö

tülükler inden samimi bir şekilde bahsetmişlerdir. 

Üç buçuk ay süren bu seyahat 3 Mart 1931 de nihayet bulmuştur . 

Atatürk, 3 Martta Ankara 'ya gelmiş ve o gün Büyük Millet Mecl is inin fes

hedi lmesi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna bir mek tup yaz

mıştır. 4 Martta Büyük Millet Meclisi feshedilmiştir. 

Nazarı dikkatinizi celbederim : Bir tarafta bir siyasî parti ç ıkmış ezil

miş, öbür tarafta irticai bir hadise devam ediyor, memleket te fevkalâde 

bir hal havası esiyor. 

Büyük Millet Meclisi feshedilmiştir. İşte tam bu sırada Türkocaklar ı -

nın feshedilmesi meselesi de ortaya atılmıştır. Dün Hamdul lah Suphi Be

yin söyledikleri gibi, 4 Marttan 24 Marta kadar cereyan eden y irmi gün 

zarf ında Halk Partisinin bütün tazyiki sistemli çal ışmış. Ve Türkocakla-

rının lağvedi lmesi mevzuunu işlemiştir. Ve nihayet 24 Martta Atatürk 

katî iradesini ifade etmiş ve bir tebliğ bütün gazetelerde yayınlanmışt ır . 

Bu tebliğde Atatürk : Ben şahsan Türkocaklarının Halk Partisine intikâ

lini emrett im, diyor. 

Arkadaşlar ; İsmet İnönü iradi bir vaziyetten bahsetti ler. Fesih irade

sini verecek olan, fesih iradesini kullancak ve bir karara varacak olan 

Kurultay 10 Nisanda, şimdi Ankara Halkevi olan binada, ki, o zaman 

Türkocaklar ı Merkezi Umumis i idi, orada toplanmıştır. Garip tecelli; 

kongrede, hiç kimsenin Ocağın feshine dair bir teklif yaptığı yoktu. Yal

nız ocak hesabatını tetkika memur olan bir heyet ki, o heyette hatırladı

ğ ıma göre Hakkı Tarık Bey eski İsparta Milletvekili Mükerrem Bey ve Re

şit Galip Bey vardı. Daha iki kişi vardı, fakat onları hat ı r layamıyorum. 

Onlar şöyle bir deklarasyon yapıyorlar ki, o da mahfuzdur, ç ıkmışt ır 

Diyorlar ki : (Hesabatın tetkikına lüzum görülmemişt ir , Millî Reisin 

Türkocaklar ın ın lağvedilmesi hususundaki işaretleri üzerine harekete 

geçmek lüzumu hâsıl o lduğuna biz kaani bulunuyoruz. Vakaa yasamız

da ocakların feshedileceğine dair bir madde yoksa da büyük reisin işare

ti fesih için kâfi bir sebeptir) . Bu rapor kongreye gelmiştir. Fakat bu ra

porun reye konması fırsatı bu lunamamış , reye konmamışt ı r . Ancak ora

da şamiller arasında hazır bulunan o zamanki Halk Fırkasının Umumî 

Kâtibi Recep Bey birden ayağa kalkmış demiştir ki; (Görüyorum ki, Tür-
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koçaklarını fesh etmek kararındasınız. Türkocakları benim f ı rkama ilti
hak edecektir. Yarın öbürgün bunun mallarını bizden dava ederler, bu
na iyi bir formül bulmak için bir komisyon kurulmasını teklif ed iyorum) . 

İşte arkadaşlar, Türkocakları bu şerait alt ında Halk Partisine i lhak 
edilmiştir. Siz buna isterseniz iradi fesih deyin, isterseniz siyasî bir taz
y ikin neticesinde hâsıl o lmuş fiilî bir netice deyin. 

Arkadaşlar , ben sözümü uzatacak değil im. Bir yalanlar manzumes i 
karşısındayız, bir iftira ve tezvirler manzumesi karşısındayız. Biz buraya 
maz imizde - gerek şahsi mazimizde, gerekse mensup o lduğumuz part inin 
mazis inde - millet hesabına hiçbir günahın yükünü taşmadan vicdanl ı ve 
namuslu insanlar olarak geldik. Bizim bu vicdanlı ve namuslu durumu
muzu zedeleyecek Anayasa karşısındaki sadakat yeminimiz i bozmaya ic
bar edecek hiç birşey yoktur, gönüllerimiz rahattır. Milletin malını al ıyo
ruz, millete veriyoruz; gâsıpların elinde bırakmayacağız . Biz gasıp yapmı 
yoruz, ihkakı hak ediyoruz. Yüksek Meclisin millet namına en geniş bir 
şekilde ihkakı hakka salâhiyeti vardır. Hukukçu arkadaşlar ımız bunu 
kâfi derecede tebarüz ettirmiştir. 

Benim sözlerim, müsaadeniz le , bundan ibarettir. (Alkışlar). 

B A Ş K A N — Halil Özyörük. 

Şalisi namına; Cihad Baban yerini arzusiyle verdiğ inden ötürü. 

Buyurun. 

HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, benden evvel söz 
a lmış bulunan aziz arkadaşlarımın, hadiseyi bir hukuki problem olarak 
ele alıp, her noktasını aydınlatmış ve izah etmiş olduklarını gördünüz. 
Ben yalnız bazı vakıalardan bahsetmek istiyorum. 

1. Halk Partisinin bugünkü durumu suç üstü yaka lanmış bir adamın 
vaziyet ine benzemiyor mu? (Bravo sesleri) 

2. Evvela firara teşebbüs, sonra uyuşmaya tevessül yani zabıtayı iğ
fal, daha sonra suçu inkâr ve haksız hüküm verildiğini iddia ederek in
kâr; bi l iyorsunuz. Kanun tasarısına evvela gasıp vasfını izafe ettiler. Bu
nun sökmediğini yakışmadığını görünce müsadere dediler. İkisi de dava
nın mahiyet ine uymadı . 

İlk safhada idarenin Demokrat Partiye intikâl ettiği günün ertesinde 

"muhalefet emniyet içinde vazifesini yapabilecek mi" diye sordular. Ve 

kendilerini mücr im vaziyetinden çıkarıp ilişiksiz bir hale get irmek ve öy

le göstermek istediler. Fakat her taraftan şikayetler birbirini velyü taki-

betti. Hakkın yerine getirileceğine kanaat edince uyuşma yo luna g i tmek 

istediler. Tesis teklifi bundan çıkmıştır. Halbuki tesis m ü m k ü n değildi. 
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Şimdi müdafaa değil de taarruz cephesine geçtiler. Anayasaya muha
lefetten ve müsadereden bahsediyorlar. Biz iktidar partisi ve Hükümet 
olarak hakkı ihkak ediyoruz. 

Anayasanın çiğnendiğinden bahsedil iyor. Bunun için Anayasan ın 74 
üncü maddes inden yani istimlâkten bahsediyorlar. Onlar hangi madde
yi mesnet ittihaz edeceklerini tayin edemeyen bir şuursuzluk içindedir
ler. Onlar ın ileri sürmek istedikleri, bu madde değil belki Anayasaya gö
re kaza salâhiyetini ancak Türk Milleti adına kul lanacak olan mahkeme
lerce hal ledi lmesi gereken bir davanın böyle fevkalâde ve istisnai bir ka
nun ç ıkarmakla halledilmesinin Anayasaya aykırı o lduğunu söylemek is
tiyorlar. Çünkü böyle söylemeleri lazımdı. Fakat bu hukuki problemi 
kavr ıyamadıklar ı içindir ki; bula bula 74 üncü maddeyi bulmuşlar . 

Arkadaşlar , bu meseleyi kendi usulleriyle hallettiğimizi söylersek bel
ki onların mevki ine düşmüş olacağız. Buna asla tenezzül etmeyiz. Ken
dileri 431 sayılı Kanundan sonra tahaddüs eden vaziyeti böylece hallet
mişlerdi. Hilafetin İlgası hakkındaki 431 sayılı Kanun gereğince hudut 
dışına çıkarı lan hanedan azasının tasfiye için verilen müddet ten istifade 
edememeler i halinde tatbik edilecek hükümler i ve padişahlar ın emval ve 
emlâkinin Hazineye aidiyetini tespit ediyor. Ancak bu kanun yürür lüğe 
girdiği zamanda hali hayatta bulunan padişahlık etmiş olanların uhde
sindeki emval ve emlake aidiyeti açık bir hakikat idi. Bu husus mahke
melerce halledilmiş içtihat belirmişti. Ve iki hüküm arasında tahaddüs 
eden ihtilaf üzerine de Temyiz Umumî Heyetince tevhidi içtihat suretiyle 
veri len kararda bu mesele böylece halledilmişti. Bir tefsir kararı ile bu 
tevhidi içitihadı felce uğrattılar. Sonra da bir kanun çıkararak ö lmüş pa
dişahların uhdesinde mukayyet gayrimenkuller in Hazineye intikâlini 
sağladılar. 

Anayasanın malum maddesi . Mahkemeler in vazifeleri Teşki lât Kanu

nu ile muayyendir , der. Teşkilât Kanununda ise, her mahkeme ve hâki

min vazifesi tayin edilmiş bulunmaktadır . Bir ceza hâkimi hukuk dava

sına bakamaz. Bir sulh hakimi 1 000 liraya kadar olan sulh davalarını 

görür. Demek ki her hâkim mutlaka fertler veya fertlerle Devlet arasın

daki bütün ihtilafları ve davaları hal letmeye yetkili değildir. Y ine Anaya

sa idarî davalar için ayrı bir merci kabul etmiştir. Şu halde sarih ve ka

nun yapıc ı olan B. M. Meclisi bu hususta milletin iradesini kul lanarak 

kaza cihazının vazifesini tayin etmiştir. Bunu her zaman da tebdil edebilir. 

Kaza bahsinde bilirsiniz bir kaidemiz var. Kaza; zaman, mekan ve ba

zı hususlar ın istisnasiyle takyit ve tahsis eder. Bir hâkime, sen şu dava

ya bakacaksın, şu davaya bakmayacaksın denildiği zaman bunun Ana-
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yasaya aykırı hiçbir ciheti yoktur. Şimdi şu tasarı ile umumi kazanın gö
rebileceği davalar arasından Halkevlerine taalluk eden işler ist isna edil
miş demektir . Artık bundan doğacak davalara hâkimler bakamaz . Umu
mi kazanın görevi böylece tahdit olunabilir. İdarî kaza ile umumi kaza 
arasında her gün doğan vazife ihtilafları daima uyuşmazl ık mahkemes i 
ni işgal eden meselelerdir. 

Halk Partisinin ilticagâhı müruruzamandır . Eğer imkân olup iş mah

kemeye intikâl etmiş olsaydı netice yine tasarının tespit ettiği akibet ola

caktı. Fakat binlerce davayı takip mümkün değildir. Zaten istedikleri bu

dur. İ lâmaşal lah devam edecek olan bu davalar neticepezir o luncaya ka

dar ne Halkevleri kalır ne de enkazı. 

Hukuk Devlet inden bahsediyorlar. Hukuk Devleti hakka riayetkar 

olan ve hakkı yerine getiren devlettir. Adalet dediğimiz şey, her şeyden 

evvel bir zihniyet meselesidir. Geniş fert topluluklarında adalet bir his 

olarak yaşarsa bu suretle hukuka uygun bir Devlet hayatı sağlanabil ir . 

Türk Milleti, adaleti, Türk Milletinin ödediği vergilerin Halk Partisine in

tikal etmiş o lduğunu ve haksız mal iktisap edildiğini görüp buna kanaat 

edince bunların asıl sahibi olan Devlete iadesini bir adalet ve ihkak vazi

fesi olarak kabul etmiştir. Adalet, milletin duygusudur, kanun onun ira

desidir. 

Arkadaşlar , halkın sesi hakkın sesidir. 

Halkın samimî ve gıllügişsiz iradesiyle toplanan bu Meclis, temsil et

tiği millet iradesini izhar ediyor. Buna kimin ne söylemeye hakkı vardır? 

Halkevleri halkın evidir diyenlere soruyorum. Bugün Elazığ Val is in
den aldığım bir telgrafta Halk Partililerin Halkevinin kapıs ına büyük bir 
kilit koyarak kapadıklarını bildiriyor. Halkın evi bu mudur? Söyledikleri 
sözlerin birer mugalata o lduğunu tekrara hacet görmüyorum. Halkevle
ri, Halk Partisinin koltuğu altında, onun bir parçası olarak vücut bulu
yor ve böyle idare olunuyor. Halkevleri Halk Partisi için Devlet Hazinesin
den haksız para çekmeye yarar bir vasıtadır. 

Bugün tesise rıza gösterenler, onu kurdukları zaman hükmi bir şah

siyet hal inde bulundurabil ir lerdi. Hangi hüsnüniyetten halkın kültür se

viyesinin yükse lmesine yarıyacak hangi teşekküllerden bahsediyor lar? 

Haksız iktisabın cezasını, iade ile çekmek mukadder in i anlayınca ye

se düşenlerden birisi yaşına başına bakmadan, külhanbey ağzı kul lana

rak bizlere söylemediğini bırakmadı, hepsini kendisine bütün gılzet ve 

şiddetiyle iade ederiz. Kendi beyanları gibi eğer kendileri uşak ruhlu in

sanlar o lmasaydı bu devleti idare etmesini bilirler; milletin tam belkemik-
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lerine indirdiği bir darbe ile kapı dışarı edilmezlerdi. Halkevleri ve bu 

nam alt ında binbir hileli yol larla iktisap ettikleri mal lar ın nasıl parti uh

desine geçiri ldiğini sayın arkadaşlar ım misallerle izah ettiler. Ben de size 

canlı bir iki misal vermek ist iyorum : Şimdi şu dakikada içinde toplu bir 

halde bu lunduğumuz Büyük Millet Meclisi binasının mebni bu lunduğu 

saha, bilirsiniz bir müstatil şeklinde 60 dönümü mütecaviz bir yerdir. Bu 

saha içinde Büyük Millet Meclisi binası, Sayıştay ve eski Mecl is binası 

olup şimdi Halk Partisinin yedi gasp ve işgalinde bulunan bina vardır. Üç 

tarafı yol olan bu yerin kuzey kısmında fertlere ait binalar ve bunlar ın 

tam ortasında merhum Atatürk'e ait bir arsa vardır. Atatürk 'ün ö lümü 

ile vas iye tname gereğince arsa Halk Partisine intikal ettiği z aman bu du

rumdan istifade edilerek Ankara 'nın imarına ait kanun hükümler inden 

faydalanmak suretiyle derhal Meclisin 60 dönümlük arazisiyle o kısım 

şuyulandırı l ıyor. Ankara İmar Komisyonunun şuyulandırma kararı üze

rine derhal tescil ettiriliyor. Bundan sonra sıra şüyunu gideri lmesine; 

izalesine geliyor. Hemen fırsattan istifade edilerek parti binası, bir kısım 

yer ile birl ikte şüyu izale edi l iyormuş gibi tapuya kaydett ir i lmek isteni

yor. Buna ait tezkere eski iktidar zamanında Maliye Bakanl ığ ından tapu

ya yazı lmış, fakat bi lmem ne sebeple takip edi lmediği için muame le te

kemmül edememiş . Bu durumda idareyi ele aldığımız zaman işe ıttıla 

peyda edince derhal muameley i durdurduk. İmar Komisyonunun mu

hakkak bir tazyik altında verdiği kararı iptal ettirerek eski vaziyeti iade 

ettirdik. Nasıl hileli bir yol takip edildiğini görüyor musunuz? Bu şekilde 

mal iktisabı şeytanın bile akl ına gelmez. Fakat onlar her şeyi bilirler. Zi

ra halkevlerini ve diğer gayrimenkulleri böyle hileli muamele ler le mülki

yet ler ine geçirmişlerdir. İmar Kanunu; üzerinde bina bu lunmayan bir ar

sayı, üzer inde binası bulunan yerle birleştirmeye, hamur hal ine get irme

ye asla müsai t değildir. 

İkinci bir misal olarak size şunu da arzedeyim : 14 Mayıstan sonra 

Haziran ve Temmuz ayında bir gün Halk Partisinin Çankaya 'daki işgal 

ettiği Ankara Belediyesinin malı olan binayı, belediye mecl is inin bir ka-

rariyle 99 sene müddetle bedelsiz Halk Partisine kira lanmak üzere oldu

ğunu ve bu muamelenin tapu siciline kaydedi lmek istendiğini haber alın

ca, hemen harekete geçilerek muamele durduruldu. Ankara Belediyesi o 

zaman Halk Partililerin elinde idi. Belediye Meclisi bu icar kararında, ge

çen senelerin birinde belediye umumi mecl isince bu vadide veri lmiş bir 

karardan bahsediyor. Fakat bu kararı bulamadığını itiraf etmekle bera

ber böyle bir kararın verildiğini heyet içinde bir iki zatın hatır ladığını ka

rarının mucip sebebi olarak gösteriyordu. Huzurunuzdaki tasarı ile kıpır-
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dayamaz bir halde kıskıvrak bağlı olan Halk Partisinin tasarıya karşı 

mezbubane itirazlarını mazur görmek lazımdır. İnsan meyusiyete düşün

ce dili uzar, aklına geleni söyler. 

Diğer bir misal; Cemiyetler Kanunu mucibince dernekler kendi ihti

yaçlar ına kifayet edecek bir miktar gayr imenkule sahip olabilirler. Fazla

sını derhal paraya çevirmek mecburiyetindedirler. Fakat bu kanun ile 

güdülen maksat Halk Partisinden başka partilerin bir tek b inadan baş

kasına malik o lamamalarını sağlamak için koydukları bu hükümden 

kendilerini istisna ediyorlar. Kanunun sonuna ilave ettikleri bir madde 

ile kanunun çıktığı zamana kadar derneklerden bu kanunun tespit edi

len hükmü hilafına fazla gayrimenkul iktisap edi lmişse kanunun bunla

ra şümulü olmadığını tespit ediyor. Kanunun çıkarıldığı z amanda Halk 

Part is inden başka parti bulunmadığ ı için kendisinin iktisap ettiği gayri-

menkul ler i muhafaza ediyor ve fakat ilerde kurulacak bir siyasi part iden 

bu hakkı nezediyor. 

Arkadaşlar , biz, iktidarın millet iradesiyle part imize intikal ettiği gün

den beri hakkımızda reva görülen yersiz, haksız isnat, iftira ve hücumla

rına mütevekki lane sabrettik, her hücumu sükunetle karşı ladık. Bunlar

la her sahada uğraşmaya vaktimiz yoktur. Millet bizden çok müh im işler 

bekliyor. Yapacak işlerimiz çoktur. Mugalata ile uğraşmaya zamanımız 

müsai t değil. Kervanımız yürümektedir . Ne yapar larsa yapsınlar yo lu

muzdan al ıkoyamazlar. Muvaffak olacağız arkadaşlar. Müster ih o lunuz. 

Millet, hakikati çok iyi görmektedir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

M U S T A F A EKİNCİ (Diyarbakır) — Pek muhterem arkadaşlar ım, bu 
muazzam ve tarihî dava üzerinde söz a lmaktan kendimi menedemed im. 
Yetkil i ve bilgili arkadaşlarım meselenin hukuki tekniği üzer inde o kadar 
geniş izahat verdiler ki, buna bir kel ime ilavesine lüzum görmem. Yalnız 
hukuk ve Anayasa diye feryadü figan eden Halk Partili arkadaşlar ımız ın 
vaktiyle ç ıkarmış oldukları kanun ve yapmış oldukları muamele l e rden 
tarihe malo lmuş kısımlardan birer misal vermek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; 1927 senesinde Diyarbakır 'da bir iadei mağ-

subat komisyonu kurulmuştu. Bi lmem böyle bir komisyonun adını hiç 

işittiniz mi? Bu komisyon hukuk kaidelerine katiyen dayanmadan arazi 

sahipleriyle köylü arasında bir nifak vücuda getirecek mahiyet te yı ldır ım 

suretiyle kararlar ittihaz etmişti. Yüz binlerce liralık servetin dağıt ı lan kı

s ımlar ına temas etmeden yalnız ufacık bir misal vermek isterim. Köylü

yü tahrik için arazi sahibi aleyhine dava ikamesi için söylemişler, bir da

va aç demişler. Köylü bir hak iddiasında bulunamayacağın ı , çünkü ya-
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pı lmış bir işe maruz kalmadığını bildirmiş. Nihayet ısrar etmişler, o da 

vaktiyle bir tavuğumu filan kesip benden almıştır iddiasını ileri sürerek 

komisyona müracaat etmiş. Komisyon bu tavuğun senede yumurt lad ığ ı 

yumurta lar ı ve onlardan çıkacak civcivlerin, piliçlerin kıymetini muzaa f 

bir usulle hesaplamak suretiyle birkaç yüz liraya tavuğu güya gasbeden 

adamı m a h k u m etmiştir. İşte o komisyonun bu kabil kararları kapıda 

bulunan polisler ve jandarmalar tarafından derhal infaz ve icra edilirdi. 

Bundan başka kanun namı altında 1505 numaral ı bir kanun çıkar

mış bulunuyorlardı . Bu kanunun metnini huzurunuzda okumak isterim. 

1505 sayılı Kanunun ikinci maddesi : 

"Madde 2. — 1097 numaral ı Kanunun birinci maddes inde tayin edi

len mıntaka dahil inde bulunan araziden Hükümetçe lüzum görülen mik

tarı, birinci maddede yazı lan eşhasa tevzi etmeye Hükümet salahiyattar-

dır. Arazinin sahibi, arazinin vüsatine göre 500'den 2000 dönüme kadar 

olan miktarını isterse alıkoyabilir." 

Bunun hangi Anayasaya, hangi hukuk kaidesine uyabileceğini, bura

da hukuk kaidesi diye bağıranlardan sormak isterim. 

Üçüncü maddede şu vardır : (Tevzi edi lmiş ve edilecek arazinin değer 

pahası kaza idare heyetince tayin ve tespit olunur. ) Bu cümleyi okurken 

tevziatın âdi lâne bir şekilde yapılacağı zannı insanda uyanabil ir. Fakat 

alt ındaki cümle şöyledir: (Bu iş için toplanan heyetlerde müdde i umumi

ler de bulunur. Bu kıymet 331 de mukayyet vergi kıymetinin 8 mis l inden 

aşağı on misl inden yukarı olamaz. ) İşte kanun. 

Dördüncü maddeyi de okuyorum : (Bu dördüncü madde Birinci 

U m u m Müfettişl ikçe tatbik edilir.) 

Arkadaşlar ; kanunun metnini bir tarafa bırakarak biraz da tatbika

t ından bahsedeceğ im : Köylüyü arazi sahibi kı lmak için bu kanun tatbik 

ediliyor. Fakat a lman araziler köylüye veri lmeyip Hazine uhdes ine bıra

kılıyor. Dikkat buyurunuz : 720 liraya köyler istimlak ediliyor, senede 

6 bin l iraya icara veriliyor. İstimlak 1931'de başlar ve icara verme müd

deti ta 1949'a kadar devam eder arkadaşlar. 

Bu kanunun tatbikatındaki fecaatleri izah etmeye lüzum görmem. 

Çünkü vakit darlığı ve aynı zamanda konuşmalar ımız ın saatle tahdit 

edi lmiş olması keyfiyeti mevcuttur. Esasen bunları huzurunuzda arzet-

meye de lüzum yoktur. Çünkü aşağı yukarı hepsi Heyeti Al iyenizce ma

lumdur . 

İkinci bir kanuna geçeceğim : 2510 sayılı kanun. 
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Demin Bahadır Dülger arkadaşım bir nebze işaret etti, bir yer in tah
liyesi şu hallerde yapılır : Kültür, siyaset, askerlik, inzibati ilah. sebepler
le yerler, boşaltılabilir. Bu vatandaşların bir yere nakledi lmesi istendiğin
de askerî, iktisadî, siyasî, içtimaî ve inzibatî sebeplerle nakledilebiliyorlar : 

Muhterem arkadaşlar, mülkiyet hakkının kutsiyetine taalluk eden bu 

kanunun 27 nci maddesi : (3 numaralı mutakalarda mecburi nakil edi

lenler menkul mallarını birlikte götürebilirler. Gayr imenkul ler inin mülki

yeti tam olarak Devlete geçer) demektedir. 

Böyle bir kanun gördünüz mü? İşte hak, hukuk iddia eden İnönü, za

man ında Anayasayı , hukuk kaidelerini ç iğnemediğini iddia etti. A caba 

bu tarihî hakikat ve vesikalar, cihan efkarı huzurunda kendisini tekzibe 

kafi gelmez mi? (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, 2510 sayılı kanunun bi lhassa tatbikat ında do

ğurduğu facialardan da kısmen bahsedeyim. İnsan haklarını hiçe sayan, 

derelerde adam öldürtmeyi mubah sayanların ika ettikleri faciaların mi

sallerini tekrarlamak lüzumsuzdur. Çünkü, bir hak iddiasiyle esasen 

Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Hesap sorun, mesul iyete ce

vap vereceğim diyen kimseler bakal ım izah edeceğim içtimai facialar kar

şıs ında ne cevaplar verebileceklerdir? (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşar, 2510 sayılı Kanunun vücuda getirdiği içt imai 

felaketi önlemek kastiyle 1946 senesinde Demokrat Parti Yüksek Mecli

se bir kanun tasarısı vermişti : Halk Partisi bunu görünce derhal bir tek

lif getirdi. Çıkardıkları kanun 5098 sayılı Kanundur. Bu kanunda bir 

madde vardır, diyor ki; (2510 sayılı Kanunun 27 nci maddes i gereğince 

kendileri tarafından veya Hükümetçe tasfiye edi lmiyen mallar üzer inde, 

bu gibiler her türlü tasarrufta serbesttirler.) 1948 senesinde bunu cerhe-

decek mahiyette ikinci ve 5420 sayılı bir kanun ortaya çıkıyor. 

BAŞKAN — Mustafa Bey, tasarıya, halkevlerine geçel im. 

M U S T A F A EKİNCİ (Devamla) — Geçiyorum. Bu madde de sarahaten 

şöyle diyor. Nakledilenler iade edildiği takdirde, namlar ına mukayyet 

araziler bulunduğu takdirde, bunlar bunlar mevcut ve tevzi edi lmişse 

bundan mahrum olurlar. Yani tapuda namına kayıtlı bir arazisi vardır. 

Bu araziyi, iskan dairesinin hazır lamış olduğu bir cetvelle ben im namı

m a kayıtlı oları bu araziyi istediği adama devredebil iyor. Bu kanun 

1948'de Hasan Saka Hükümet i zamanında Meclisten çıkmıştır. Bu ka

nun mülkiyet hukukunun bütün inceliklerini istihdaf ed iyormuş. Bilmi

yo rum onların hukuk anlayışı bizim hukuk anlaşımıza pek de uymuyor , 

belki daha derin düşünmüşler . 
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Muhterem arkadaşlar; bu vadide vereceğim misaller pek çoktur. Fa

kat vakt in darlığı dolayısiyle bunlar üzerinde durmak is temem. Halk Par

tisinin halkevlerini iktisapları noktasında arkadaşlar o kadar geniş mi

saller verdiler ki, bendeniz tekrar üzerinde durmaya lüzum görmüyorum. 

Yalnız, bence Halk Partisinin bu binalar üzerinde bir hakkı vardır. Bu 

hakkı ben de kabul ediyorum. Bu hak hâlâ muteberse buna hakkı zü

lüm, hakkı seyf, hakkı cebir demek lazımgelir! 

Vakt im kalmadığı için sözlerimi burada kesiyorum. (Alkışlar) 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 

Şayet Halk Partisi muhalefetinin hakiki hüviyetini b i lmemiş olsaydık, 

dün parti başkanlarının bu kürsüde yaptığı konuşmayı dinlerken hayret

ten hayrete düşmemiz mukadder olurdu. Fakat hepimiz, ikt idarda iken 

olduğu kadar muhalefete geçtikten sonra da Halk Partisinin veya hiç de

ğilse başındaki lerden bazılarının siyasi hüviyetlerini çok iyi bi ldiğimiz 

içindir ki, dünkü nutuklarını dinlerken hiçbir hayrete kapı lmadık. Türk 

efkârı umumiyes i de Halk Partisi başkanının dünkü beyanatını keza hay

rete kapı lmaksız ın öğrenmiş olacaktır. 

Arkadaşlar ; 

Halk Partisi, millet iradesi ile iktidarı terketmeyi samimi olarak aklı
na dahi getirmemiştir. 1946 seçimleri meydandadır . O seçimlerde, Halk 
Partisi, her ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmayı karar laşt ırmış 
bu lunuyordu. Millet iradesinin hâkimiyeti bakımından bütün vatan sat
h ında cereyan eden hadise ve faciaların tek sebebinin bu o lduğundan 
mil letçe şüphe etmedik. 1946 seçimleri ile iktidarı gasıp ve zaptett ikten 
sonra da onu hiçbir ssuretle elden b ırakmamayı tek maddel i bir program 
haline getirdiklerini de yine milletçe bilmekteyiz. 

Bütün bir milletin Halk Partisi içinde muhtevi ve mündemiç bulun

duğunu farz ve hayal etmekle başlayan enaniyet ve gafletleri onları haki-

katları bir türlü göremeyecek hale getirmiş ve 14 Mayıs seçimleri de ken

dileri için çok acı ve hiç beklenmedik bir hadise o lmuştur. 14 Mayısta 

Türk Milletinin kahir eli ile vuru lmuş olan darbenin bu mağrur mütehak-

k im teşekkülü artık hakikatlarla temasa getirmesi ve onu gurur ve gaflet 

uykusundan uyandırması icabederken bu partiyi idare edenler hemen 

altı ay içinde tekrar iktidara gelmenin yollarını araşt ırmaya kalkacak ka

dar ihtiraslarının mağlubu olduklarını bir kere daha ispat etmişlerdir. 

B inaenaleyh iktidarda bulunan Halk Partisi ile muhalefete düşmüş 

olan Halk Partisini ruh ve zihniyet bakımından hiçbir fark arzetmediği ib

retle görülmesi lazımgelen bir içtimai vakıa teşkil ediyor. 
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Bir zamanlar Halk Partisi her ne pahasına olursa olsun iktidarı elden 

b ı rakmamayı ve muhalefete ise en kısa yoldan ve en kısa z amanda tek

rar iktidarı ele geçirmeyi kararlaştırmıştır dedim. 14 Mayıstan bu yana 

Halk Partisi muhalefet inin ne suretle hareket etmiş o lduğunu kısaca göz

den geçirmek bu hakikati kabul etmeye kafi delil teşkil eder sanır ım. 

Sadece Kore kararı münasebet iy le bu partinin iktidara karşı açmış ol

duğu haksız, insafsız mücadelenin mahiyeti dahi maksat lar ını kolayca 

teşhis imkanını verebilir. 

Millî menfaatler bir tarafa bırakılmış, Devletimizin itibar ve emniyet i 

endişeleri hiç kale al ınmayarak hareket o lunmuştur. Kore meseles i kar

şısında yeni iktidarın aldığı kararı, onları, bekledikleri büyük fırsatın ge

lip çatmış olduğu kanaatine sevketmişti. Siyasî hadiseleri görüp takdir 

e tmekte nasipsiz olan bu zevat, Kore kararı dolayısiyle iktidarımızı yere 

vurabi leceklerini ve artık meydan muharebesinin bu kararın hazır ladığı 

zemin üzerinde yapılabileceği hükmüne vararak harekete geçmişlerdir . 

Memleket in baştan başa huzursuzluk ve emniyetsizl ik içinde o lduğu

nu daha belediye seçimleri zamanında ifade etmekten çek inmeyen, Dev

let m e m u r u n u Devleti temsil eden iktidara karşı harekete teşvik e tmek

te mahzur görmeyenler, bu hareketleri ile de, ne gibi maksat ve emel le

rin peş inde olduklarını açığa vurmakta gecikmemişlerdir . Ondan sonra 

cereyan eden hadiseler ve muhalefetin hareket tarzları, bütün milletin 

gözü önünde cereyan etmiştir. 

İşte Halk Partisi, İktidarda Halk Partisi ve muhalefette Halk Partisi. 

(Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar; 

Bu teşhis ve mütalaaların doğruluğu, parti başkanlar ının dünkü ko

nuşmas ı ile son olarak bir kere daha meydana çıkmış bulunuyor . 

Ne olurdu. Halk Partisi iktidarda ve muhalefette böyle hareket e tme

miş olsa idi de biz de kendilerine bu hakikatleri bir kere daha teşrih et

mek mecburiyet inde kalmasa idik. 

Ben, şahsen, dün Halk Partisi Başkanını dinlerken, hayret e tmed im. 

Fakat, bir insanın samimiyetsizl iği bir hüner haline get irmesini , e f a l ve 

harekat ına asla uymayan fikirleri ve sözleri huzurunuzda bu derece so

ğukkanl ı l ık la ifade edebi lmiş olmasını, üzüntü ve hatta ıstırap ile takip 

ett im diyebil ir im. 
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Aziz arkadaşlar, 

Halk Partisi Başkanı, daha söze başlarken müzakere etmekte o lduğu

muz tasarı hakkında "iktidar partisinin bir komisyonunca haz ır lanmış 

tasarı" tabirini kullanıyordu ve bu suretle daha ilk cümlesi ile gammaz 

lığa başl ıyordu. 

Huzurunuza sunulmuş olan tasarının Büyük Millet Mecl isinin ko

misyonlar ından gelmekte o lduğunu kendisi bi lmez mi? Elbette bilir; fa

kat onun asıl bildiği, değil parti komisyonlar ında hatta bizzat kendisi 

dikte ederek kanunlar ç ıkarmak yoludur. Binaenaleyh sanki ömrü de

mokrat ik ve par lamenter usullere riayet etmekle geçmiş bir insan gibi, bi

ze, bu şekilde bir isnat ile söze baş lamaya ne hakkı vardı? 

Aziz arkadaşlar ım, 

Halk Partisi Başkanı, daha sonra tasarıyı, umumi efkara bakınız na

sıl tanı tmak istemektedir : Tasarıyı ele alarak diyor ki; "eski Türkocakla-

r ından devral ınan binaları yeni Türkocaklar ına malediyorlar." Tasar ının 

ne esbabı mucibesinde, ne de metninde böyle bir kayıt asla mevcut de

ğildir. (Alkışlar). 

Gene diyor ki, "Halkevlerini fiilen ilga ediyorlar" bu tasarı Halkevleri

ni fiilen ilga eden bir tasarı değildir. Ancak, bir ilga mevzuubahis ise bu

nun yapı lması icap edip etmediği keyfiyeti kanun ve hukuk bak ımından 

da bir mesele teşkil eder. Bir siyasi parti kendi siyasi maksat lar ı d ış ında 

işlerle meşgul o lmaması icabeder. Halkevleri, Halkodaları kurmak, genç

lik teşkilatını ele almak faşistvâri telakki ve düşünceler in mahsu lü olsa 

gerektir. Bu münasebet le eğer bil iniyorlarsa şurasını da haber verey im 

ki, halkevleri çoktan beri fiilen mesdut bulunmaktadır . Bunlar, içtimai ve 

siyasi bünyemiz içinde tamamiyle abes, beyhude, geri ve bir yabanc ı 

uzuv halindedirler. Bunları demokratik fikirlerin neşir ve tamimi için bir 

mektep hal ine getirmek hayali gene arkaik, dar bir telakkinin mahsulü 

o lmaktan başka bir mana ifade etmez. 

Bilmiyorlar mı ki, Demokrat Parti çal ışmalarına başladıktan sonra bu 

memleket bir baştan öbür başa, demokratik bir mücadele ve faaliyetin 

tatbikat sahası haline gelmiş bulunuyor. Hala bir vesayet zihniyeti ile ve 

serlerde ve l imonluklarda buğday yetiştirme nevinden demokras i mek

tepleri açmak hayali peşinde koşacaklarına, bu memlekette esasen mev

cut olup kendi baskılariyle bir türlü inkişafa mazhar o lamayan ve teza

hürlerini gösteremeyen demokrat ik ruh ve terbiyenin sarsıntısız inkişaf 

edebi lmesi için parti olarak yukar ıdan beri bahsett iğimiz soysuzlaştır ıcı 

ve kin ve nefrete götüren yol larda yürümesinler . 

1938 



CHP MALLARININ TASFİYESİ, HALKEVLERİNİN KAPATILMASI 

Bir de diyor ki : "Hazineye intikal edecek halkevler inin dağ ı tma ve 
kul lanma yetkisi Bakanlar Kuruluna veri lmektedir." Tapusu Devlet üze
rinde olan ve Devlet hizmetlerine tahsis edilmiş bütün emval in tahsis su
retlerini tayin ve tespit hakkının Bakanlar Kuruluna ait o lduğunu bilmi
yor mu? . 

Tasarıyı umumi efkâra o lduğundan başka türlü tanı tmak maksadiy

le, Halk Partisi Başkanı sözlerine devam ederek şöyle diyor : "Halk Parti

sine teberru ve satma şeklinde geçen bazı emval in tasarrufu tanınmıyor. 

Hazine intikal ettirdiği halkevlerinin, yapı lmış veya yap ı lmakta olsun, 

kendileri al ındıktan sonra borçlarını Halk Partisine yüklüyor ve menku l 

malları , hukuk prensipleri dışında mütemmim cüzü addediyor. " 

Bu iki iddia ve isnada benden evvel konuşan arkadaşlar ım en inan

dırıcı ve en susturucu cevapları vermiş bulunuyorlar. Benim Halk Parti

sinin Başkanına bu husustaki mukabelem'b ir iki sual sormaktan ibaret 

kalacaktır : 

Teberru suretiyle geçen bazı emval in tasarruflarının Halk Part isine 

tanınmadığ ından bahsolunuyor. Bu zora ve cebre dayanan teberru ve sa-

t ınalmalara teberru demek ve bunları normal birer al ım, sat ım muame

lesi kabul etmek m ü m k ü n müdür? . 

Ve asıl mühimmi , Halk Partisi halkevlerine sarfedeceğim diye bütçe
den, hususi idarelerden, belediyelerden, köy sandıklar ından aldığı para
lardan müh im bir kısmını halkevlerine sarfedecek yerde doğrudan doğ
ruya z immet ine geçirmemiş midir?. 

Halkevleri kurulmazdan evvel hayır cemiyet ler inden sayılarak ve hal
kevleri kurulduktan sonra da bu bahane ile Halk Partisinin millet kese
sinden alıp z immetine geçirdiği paralar muazzam yekunlara varmaktadır . 

Halk Partisi lideri diyor ki, bir mahkemece sabit o lmadan Halk Parti
sinin Devlet ve amme müesseseler inden z immetine para geçirdiği iddiası, 
maksat la uydurulmuş bir efsaneden ibarettir. 

Bu cümlede, bu iddiada gösterilen hüner, mahkeme kararının siperi 

arkasına kaçmaktan ibarettir. Halbuki, Halk Partisinin hesapları , elbet

te doğru tutulmuş olması gerekir. O halde biz, sübut delili olarak kendi 

muhasebeler in i ve kendi hesaplarını göstererek bunlar ın bir hulasa ve 

b i lançosunun umumi efkara arzolunmasını teklif edeceğiz. 

Mevzu amme hukuku sahasına taalluk ett iğinden mahkeme yolu 
usul kanunlar ı ile kapalı olduğu bil indikten sonra, bu sözleri sarfetmek, 
millet huzurunda açık hesap vermenin yolu olamaz. Nitekim, Türkocak-
lar ınm Atatürk tarafından müsadere edilmiş olduğu iddiasını bize mal 
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ederek böyle bir suç işlemiş ise, bu suçun mesulü Atatürk o lamaz. Me
suliyet, zamanın başvekil i olarak bana teveccüh eder. Ben bu mesul iye
tin hesabını vermeye hazırım ve muktedir im, demektedir . Dikkat ederse
niz burada da y ine bir sipere girmek hünerini göstermektedir . 

Bu sefer Atatürk'ü siper almakta, sureta bir mesul iyet alır görünmek
tedir. 

"Hesabını vermeye hazırım ve muktedir im" demesi , i s temeden dahi 
insanın akl ına çok şeyler getiriyor. Mesela, acaba 1946 seçimler inin he
sabını da ayni suretle vermeye hazır ve muktedir midir? 

Da ima Atatürk 'ün kanadı altında ve gölgesinde yaşamış olan bir siya
set adamının bugün Atatürk'ü kanadı ve himayesi altına alıyor gö rünme
si sadece gülünç bir tefahürden ibaret kalır. 

Muhterem arkadaşlar, işte buraya kadar Halk Partisi Başkanının ta
sarıyı memlekete ne suretle takdim etmek istediğini anlatmış ve buna ce
vap teşkil edecek olan sözlerimi de söylemiş bu lunuyorum. 

Halk Partisi Başkanı bundan sonra Halkevleri perdesi arkasında 
Halk Partisinin tasarrufu alt ında bulunan ve muazzam bir servet teşkil 
eden emval in üzerine oturup kalmak maksadını takip etmedikler ini ve 
bu husustaki iyi niyetlerini ispat etmek için, çoktan beridir Halkevler ini 
bir tesis hal ine getirmek istediklerinin hikâyesini anlatıyor. Bu hikâye 
muhalefet in tenkidlerinin tesirini göstermeye başladığı 1947 senes inde 
başlar. Ne hakiki ne de hükmi şahıs olarak hiçbir mevcudiyet i o lmayan 
halkevler ine Devlet bütçesinden para ayrılması ve hususiy le bu paranın 
bir siyasi teşekkül olan iktidar partisine ödenmesi gibi demokrat ik ve hu
kuki havsalaya asla s ığmayacak derecede fahiş olan bir yo lda yürümek 
muhalefet in tenkidleri müessir o lmaya başlayınca, artık devam oluna
maz hale gelmişti. İşte o zamandır ki, avutmak, iğfal e tmek ve vakit ka
zanmak maksadiy le "tesis yapacağız" teraneleri başladı. 

Hatta 1949 yıl ında Bütçe Komisyonundan iki milyon liralık yeni bir 
tahsisat koparabi lmek için üç ay içinde tesisin vücuda getiri l ip mesele
nin halledileceği resmen ifade o lunmuştu. O zaman muhalefet adına ben 
"madem ki nihayet üç ay zarf ında mesele hal lolup bitecektir, o halde hiç 
o lmazsa istemekte o lduğunuz bir senelik tahsisatın yalnız üç aya isabet 
edenini niçin kabul etmiyorsunuz" diye sordum. 

Bu sefer "belki üç ayda yet işmez" dediler, "O halde altı aylık tahsisa
tı yani bir milyon lira isteyiniz" dedim. Buna karşılık "hayır, bir senelik 
tahsisat olan iki milyon lirayı koyduracağız" dediler ve koydurdular . On
dan sonraki senelerde de bu tahsisatı a lmakta devam ettiler. Bundan 
başka da ek ödenek ile de paralar aldılar. Ayrıca hususi idarelerle bele
diyelerden al ınan rakamlar bunların dışındadır. 
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Son olarak yine tesis teraneleri ortaya çıkıyor, ne zaman? Demokra t 
milletvekil leri kanun teklifleri yapıp bu tekliflerin Adalet ve Anayasa ko
misyonlar ında müzakereler ine başlanıp iş Büyük Millet Mecl is inin kapı
larına dayandıktan sonra... 

Hitabenin bundan sonrası ise malum. 

Şimdi bu mevzuda söylenecek şu sözler kalıyor : 

Çok partili bir sisteme girilip de Hazineden, bankalardan, diğer dev

let müessese ler inden bu şekilde para almanın hukuk ve kanun telakki

lerine t amamen aykırı olduğu binbir delili ile ortaya konulduktan bugü

ne kadar niçin bu tesis fikrini ve tasavvurunu hâlâ tatbik mevki ine koy

mamış lard ır? Halk Partisi başkanı buna, o zaman muhalefet ile ve bugün 

de iktidar ile anlaşamadık da onun için cevabını veriyor. 

O zaman muhalefet ile hangi mevzuda an laşmaya itibar etmiş ve 

ehemmiye t vermişlerdir? 

Bundan evvel de söylediğim gibi, tesis tek taraflı iradeye tabi o lduğu 

için, bir tesis vücuda getirmekten kendilerini muhalefet mi a l ıkoymuştur? 

1947 kurultaylarında tesis için karar aldıklarını söylüyorlar. Kurulta
y ın o kararı niçin tatbik mevki ine konmamışt ır? Acaba o kararları da 
muhalefet in muvafakat ve rızasına muallak olarak mı al ınmıştır? 

Sevgili arkadaşlar ım, 

Şimdi bahsimiz, Halk Partisi Başkanının devlet hayatı ve memleket te 

istikrar, sükun ve asayiş bakımlar ından ehemmiyet l i addett iğimiz iki id

diasına gelmiş bulunuyor. 

Halk Partisi Başkanı, mevcut mevzuatı ve geçmiş Büyük Millet Mec
lisleri muameleler ini tek parti devrinin cebir ve nüfuzu mahsulü saydığı
mızı ve bu sebeple bunların muteber olamayacaklarını iddia ettiğimizi 
söylüyor. 

Bu sözleri dinleyenler veya okuyanlar, mevzuatı ve geçmiş Büyük Mil

let Meclisi muameleler ini toptan iptal etmekte o lduğumuz telkinine ma

ruz bırakı lmış oluyorlar. 

Böyle bir halin vukuu takdirinde vaziyetin ehemmiyet hatta vehame-

ti aşikârdır. Zira bu suretle devlet hayatında daimiyet ve istikrar parça

lanmış ve ardı arkası gelmeyecek karışıklıklara yol açı lmış o lurdu. Halbu 

ki ne mevzuat ın ihmali ne de geçmiş Millet meclisleri muamele ler in in 

toptan veya kısmen iptali, meselemizde asla bahis mevzuu olamaz, mev

zuatı ayaklar altına alıp geçmiş Büyük Millet Meclislerinin muamele ler i 

ni iptal edenler kendileridir. 
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Çünkü geçmiş Büyük Millet Meclislerinin hakiki ve hükmi şahsiyeti 
o lmayan bir mevzua, para tahsis etmeleri hukuka ve mevzuata elbette 
mugayirdir . Bu paraları bir siyasi partiye vermiş olmaları , gene aynı şe
kilde, hukuka ve kanunlara karşı sarih bir muhalefet arzeder. 

Bundan başka Halkevlerine veri lmiş olan paralarla edini lmiş malla
rın, mülkler in Halk Partisinin malları olarak tescil edi lmeleri ise, geçmiş 
Büyük Millet Meclislerinin muameleler ini iptal mahiyet inde olarak tahsis 
o lunan paraların maksadın tamamen dışında olarak kullanıldığı mana
sını t a zammun ettiğinde asla şüphe olunamaz. Binaenaleyh devlet haya
t ında istikrar ve daimiyetin parçalanmış olduğu iddiası tamamiy le yersiz 
ve haksızdır. 

Halk Partisi Başkanının ehemmiyet l i addettiğimizi söylediğim iddiala
r ından ikincisine gel iyorum : 

Muhal i f Lider, Anayasanın vahim surette ihlal edi lmekte o lduğunu 
ileri sürüyor. 

Ş imdi bu münasebet le , Halk Partisi Başkanının daha söze başlarken 
müzakere edi lmekte olan tasarının Demokrat Parti komisyonunca hazır
lanmış o lduğunu ifade ettiğini hatırlayalım. Demek oluyor ki tasarı ka-
nuniyet kesbedince bu kanunun Millet Mecl isince değil Demokrat Parti 
mil letvekil lerince yapıldığını iddia edeceklerdir. 

Arkadaşlar , 

İşte burada karşımızdaki politika hünerverinin maharet le vücuda ge
t irmek istediği inşanın hatları bel irmeye başlıyor. 

Demokrat Parti komisyonlar ında tasarılar hazırlanıyor ve binaena
leyh Büyük Millet Meclisi değil Demokrat Parti milletvekilleri kanun ya
pıyor. Bu kanun ile mevzuat ayaklar altına alınıyor. Hâkimler in yargı la
m a salahiyeti ortadan kaldırılıyor. Ve muhalefet mahkemelere müracaat 
hakk ından ve binaenaleyh her türlü teminattan mahrum bırakıl ıyor. 
Geçmiş Büyük Millet Meclislerinin muameleler i iptal o lunmak suretiyle 
Devlet hayat ındaki daimiyet ve istikrar parçalanıyor. Ve en vahimi , Ana
yasa vah im surette ihlal ediliyor. 

Arkadaşlar , 

Polit ika hünerverinin resmetmek istediği bu levha ne kadar düne 
benziyor ve bugünden ne kadar uzaktır? 

Hal, tasavvur ve resmetmek istediği gibi ise, dudaklar ının ucuna ya
pışıp kalan cümleyi, o halde biz söyleyelim : 

"Vatandaşlar, manzara bu kadar karanlıktır. Ne duruyorsunuz? Kal
kın ey ehli vatan. " Öyle mi? 
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Bu isnatların hepsini kendinin tek başına hâkim bulunduğu devrin 

vakıaları olarak tamamen kendine ret ve iade ediyoruz. Bundan başka 

bazı vatandaşlar ın v icdanında tehlikeli tereddütler yaratabi lecek olan ve 

şu suretle vuzuha çıkardığımız iddialarının mana ve maksad ı hakk ında 

tekrar kürsüye gelerek açık beyanatta bulunmasını , taş ımakta o lduğu 

manev i mesuliyet in, kaçınılmaz bir icabı o lduğunu kendis ine hat ır latma

yı bir vazife saymaktayım. 

Aziz ve sevgili arkadaşlar ım, 

Gönül isterdi ki karşımıza sözcü veya mesul olarak hürriyet davaları

nı ağızlarına en az yakışacak insanlar değil, Halk Partisinin içinde mev

cudiyet ini bildiğimiz ve bu davaları konuştukları takdirde hüsnüniyet le 

r inden elbette şüphe ve tereddüt caiz o lmayacak kimseler çıksınlar. 

Halk Partisinin mazis inden gelen cebir ve tahakküm neticesi sırt ına 

yığı lan yüklerden ve mazinin her türlü rüsubundan tamamiy le kurtula

rak millet huzurunda ve karşımızda sıhhatli ve gürbüz bir muhalefet ola

rak vazife görmesini yürekten temenni ediyoruz. (Alkışlar) 

Halk Partisi bir zaman bütün milleti içine aldığını iddia eden bir te

şekkül idi. Onun başındakiler ise bu batıl ve kazip hayal in gururuna 

kendiler ini kaptırmışlardı. Hakikatlar başka türlü tecelli e tmeye başla

y ınca ve bu memlekette demokrat ik hayat ilerledikçe bir hayal in sukutu 

karşıs ında kendini cemiyetin ve i lerlemenin mağduru sayacak olan bir 

ruh ve zihniyet bugünün muhalefet inin hem kendisi için hem memleket 

için selâmetl i yol larda yürümesine ciddî bir mâni teşkil etmektedir . 

Halbuki biz, Halk Partisini millî siyasî varl ığımızın değerli bir parçası 

ve demokras imiz in ihmal o lunmaz bir unsuru telâkki ediyoruz. İşte eli

mizdeki bu kanun tasarısı Halk Partisini mazideki t ahakkümün mahsu

lü olan yüklerden kurtararak onu umumi efkâr karşısına muhalefete da

ha ehil bir teşekkül olarak çıkabilmesini mümkün kılacak vasıta ve mer

halelerden birini teşkil edecektir." (Alkışlar) 

BAŞKAN - Konuşacak daha 24 arkadaş vardır. (Kâfi, kâfi sesleri). Öner

geler de var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Mesele kâfi derecede aydınlanmış o lduğundan, vakt in darlığı hasebiy

le, diğer kanun teklif ve tasarılarının da müzakeresini teminen, müzake

renin kifayetini ve maddelere geçi lmesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Milletvekili 

Arif Kalıpsızoğlu 
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Başkanl ığa 

Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler kâfidir. Yeterl iğin oya 

konulmasını teklif ederiz. 

Zonguldak Yozgat Sivas 

Fehmi Açıksöz Fuat Nizamoğlu Şevki Ecevit 

Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

Dünden beri devam eden müzakereler sonunda mevzu fazlasıyla ay

d ın lanmış o lduğundan, heyeti umumiye üzerindeki konuşmalara son ve

rerek maddelere geçilmesini ve arkadaşların maddelerde konuşmalar ın ı 

arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Fahrettin Sayımer Fürüzan Tekil 

İstanbul Milletvekili 

Celâl Fuat Türkgeldi 

(Gürültüler, kâfi, kâfi, anlaşıldı sesleri). 

B A Ş K A N - Kifayeti oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. . Kabul et

meyenler. . . Kifayet ittifakla kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. . Kabul 

etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Gerekçede ivedilik teklifi vardır. İvediliği kabul edenler... Kabul e tme

yenler.. . Kabul edilmiştir. 

Resmî daire ve müesseselerin siyasî partilere bedelsiz mal devredeme

yecekler ine ve bu daire ve müesseseler le münfesih derneklere ait o lup si

yas î part i lere terkedi lmiş o lan gayr imenkul mal lar la bu part i ler tara

f ından gene l menfaat ler için yapt ı r ı lmış o lan b inalar ın sah ip le r ine ve 

Hazineye iadesine dair Kanun 

M A D D E 1. - Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle belediyeler, köy

ler ve İktisadî Devlet Teşekkülleri ve müesseseleriyle sermayesinin yarı

s ından fazlası Devlet veya âmme hükmi şahısları tarafından temin edilen 

müessese ler ve umumi menfaatlere hadim dernekler hiçbir suretle siya

sî parti lere bedelsiz menkul ve gayrimenkul mal terk ve teberru veya bu 

mallar ın intifamı bedelsiz olarak tahsis eyleyemezler ve bağlı o ldukları 

hükümler dış ında satış yapamazlar . 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz isteyen? 
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HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) - Muhterem arkadaşlar ım, birinci 

madde üzerinde bir endişem hâsıl oldu. Komisyon sözcüsünden bu hu

susun tavzihini rica edeceğim. 

Maddenin yazıl ış tarzına göre sayılan müesseseler in (menkul ve gay

r imenkul malları bedelsiz olarak terketmek) tâbirinde nakdî teberruların, 

nakdin dâhil olup olmadığı münakaşa götürebilir. (Dâhil, dâhil sesleri). En

dişem budur. İktisadî Devlet Teşekküllerine Halk Partisinin mazide mu

sallat o lup yüz binlerce lirayı oradan alması gibi. Bu itibarla (menkul , 

gayr imenkul mallar) tâbirine nakit dâhil ise komisyon tavzih eder ve zap

ta geçerse maksat hâsıl olur. 

Mâruzât ım bundan ibarettir. 

BAŞKAN - Necip Bilge. 

NECİP BİLGE (Niğde) - Muhterem arkadaşlar ım, bendeniz de Hayret

tin Erkmen arkadaşımın izhar ettiği endişeye işaret edeceğim. Bu husu

sun açıklanması lâzım geldiği kanaat indeyim. Aynı zamanda bu nakit ya

nında bir de menkul kıymetler vardır. Bunların da buraya dâhil o lup ol

madığ ının komisyon sözcüleri tarafından burada açıklanması , i lerdeki 

her hangi bir ihtilâfı önlemek bakımından faydalı olacaktır. 

BAŞKAN - Komisyon sözcüsü. 

KOMİSYON ADINA BEHZAT BİLGİN (İzmir) - Efendim, (menkul mal

lar) tâbiri içinde (nakit ve her türlü kıymetlerin) dâhil o lduğu kanaat in

deyiz. Keyfiyetin bu suretle tavzihi her türlü tereddütün izalesine kâfi ge

leceğine kaniiz. (Tahvilât, tahvilât sesleri). 

Efendim, tahvilât da, nakit de hepsi menkûl mallar tâbiri şümulü içi

ne girmektedir. 

ARİF H İKMET PAMUKOĞLU (Giresun) - Malların tasnif inde menkul 

gayr imenkul diye bir şey yoktur, mesele esasında halledilmiştir. Menkul 

ve gayr imenkul , hattâ alacaklar dâhil olduğu halde mesele halledilmiştir. 

Hukukta, esasında sarahat olan bir şey için, bir de şöyle diyel im demek 

haşiv olur. 

VAC İD ASENA (Balıkesir) - Arif Hikmet Pamukoğlu arkadaşımız bu 

hususta mâruzâtta bulundu, para tâbiri de, parayı ifade eden bütün 

menkul ifadesinin tamamiyle şümulüne dâhildir. Bu itibarla para dedi

ğimiz zaman birçok ihtilâflar ve teşevvüşler husule getirir. 

GALİP K INOĞLU (Gaziantep) - Bu maddeyi okudum, ben de şüpheye 

düştüm. Madde şöyle diyor : "Hiçbir suretle siyasî parti lere bedelsiz men

kul ve gayrimenkul. . . " bedelsiz menkul içine bedelsiz para girer mi? De-
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mek ki burada bir sarahat lâzımdır. Yahut da bu sarahati esbabı muci-

beye koymak iktiza eder. Bu bir. İkincisi; bir de t rampa işi var. Bu, tas

fiyede var, tesiste yok. Farzedin ki Maliye kendi malını değer inden çok az 

bir menkul le trampa yaptı ne diyecek? Mademki t rampa tasfiyede var te

sis maddes inde de olmalıdır. 

Sonra, nakit mutlaka zikredilmelidir çünkü, maddey i okursak mad

denin, bedelsiz mala matuf o lduğunu görürüz. Hiç paraya bedelsiz mal 

denir mi ve buraya girer mi? Girmez. 

BAŞKAN - Mehmet Daim Süalp. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) - Değiştirgesi var mıdır? 

BAŞKAN - Söz isteyen arkadaşlara söz ver iyorum. 

MALİYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M E H M E T DAİM SÜALP (SİİRT) -

Maliye Komisyonu adına konuşuyorum. Biz komisyonda konuşurken ar

kadaşlar ımız menkul mal içerisine esham ve tahvilâtın ve paranın gire

ceği kanaatini belirtmişlerdi. Şimdi (bedelsiz menkul ve gayr imenkul ) tâ

biri karşıs ında biz komisyonca paranın da i lâvesinin lazım geldiği kana

atindeyiz. 

B Ü T Ç E KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BEHZAT BİLGİN (İzmir) - Efendim, 
demin arz ettiğim gibi (bedelsiz mal) tâbiri içine nakit ve her türlü men
kul kıymetler in girdiği kanaatindeyiz. Mamafih arkadaşımız ın buyurduk
ları gibi (bedelsiz para) olur mu gibi bir tereddüt hâsıl o lursa bunun ye
rine kul lanacağımız "karşıl ıksız" kelimesi bu mahzuru bertaraf edebil ir 
ve f ikrimizce, komisyonun kanaatince "bedelsiz menkul ve gayr imenkul 
ma l " demek kâfi gelmektedir ve her türlü mutasavver kıymetleri , nakit de 
dâhil, içine almaktadır. 

FAHRİ KÖŞKEROĞLU (Niğde) - Bir sual soracağım. Nakit, esham, 

mal me fhumunun içine girer mi? 

MALİYE KOMİSYONU ADINA M E H M E T DAİM SÜALP (Siirt) - Girer 

bunlar ın hepsi menkul emvaldir. Esham da aynı suretle menkul kıymet

lerdendir. Onun tarifi içine girer. 

A H M E T HAMDİ BAŞAR (İstanbul) - Menkul mal ve kıymetler dersek 

kıymet içerisine para da, esham da, hepsi girer. Bu itibarla menkul kıy

metidir. Çünkü mal tâbiri, para tâbiri şümulüne girmez. Kambiyo piya

sasına menkul kıymetler girerler. Binaenaleyh, "karşılıksız menkul ve 

gayr imenkul mal ve kıymetler" dersek hepsi girmiş olur. 

B A Ş K A N - Komisyon da iltihak ediyor, (karşılıksız menkul ve gayri

menkul mal ve kıymetler) şeklinde olacaktır. 
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E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) - Arkadaşlar, hakikaten at lamayal ım. 

Buraya (bedelsiz menkul ve gayrimenkul mallarla nakit terk ve teberru 

edemez ) tâbirini behemehal koyal ım. Eğer koymazsak o zaman para te-

berrular ı bu metnin içine girmez. (Kıymet) de deseniz paraya şâmil de

ğildir. 

A. H İKMET PAMUKOĞLU (Giresun) - Muhterem arkadaşlar, bedel ke

l imesi yer inde değildir. Bunu tam hukuk lisaniyle ifade etmiş o lmak için 

(ivazlı, ivazsız) tâbirinin kullanılması şüphesiz ki, yerindedir. Arkadaş la

rın, bu hususta öne sürdükleri hususat kendil iğ inden zail olur. 

RİFAT SİVİŞOĞLU (Zonguldak) - Efendim, bu dâvayı t amamen hal 

için basit bir kelime ilâvesi kâfidir : 

(Siyasî partilere, para ve bedelsiz menkul ve gayrimenkul. . . ) dersek ve 

buraya sadece (para) kelimesini koyarsak hiçbir işt ibaha mahal vermiye-

cek kadar madde vuzuh kesbeder. 

Tekrar ediyorum efendim, (... hiçbir suretle siyasî parti lere para ve 

bedelsiz menkul ve gayrimenkul mal...) dersek bir para kel imesiyle işi ta

mamen halletmiş oluruz. 

BAŞKAN - Rifat Bey değiştirgeniz var mıdır? 

Efendim, tasarıyı ivedilikle konuşmakta o lduğumuz için ikinci defa 

görüşülmes ine imkân yoktur. Binaenaleyh değiştirgelerin yazıl ı o larak 

veri lmesi icabeder. 

Komisyon. . . 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ BEHZAT BİLGİN (İzmir) - Teklifi hazır l ıyoruz. 

NECİP BİLGE (Niğde) - Bir arkadaşımızın teklif ettiği gibi, buradaki 

(bedelsiz) tâbiri yerine, Medenî Kanunumuzun kabul ettiği ( ivazsız) tâbi

rinin konmasını muvafık görmekteyim. Komisyon bu hususu görüşmek

tedir, belki kabul eder. 

BAŞKAN - Madde hakkında takrirler var, okuyal ım. Komisyon da o 

zamana kadar teklifi hazırlar. 

Yüksek Başkanlığa 

Birinci maddeye; 

"Bedelsiz menkul ve gayr imenkul ve para terk ve teberru ed i lemez" 

cümles inin ilâvesini teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 

E. Nutku 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Yüksek Başkanl ığa 

Birinci maddeye (bedelsiz mal ) kel imesinden evvel (para) kel imesinin 

ilâvesini teklif ederim. 

Birinci maddenin (para ve bedelsiz menkul ve gayr imenkul. . . ) şeklin

de tadilini teklif ederim. 

SÖZCÜ BEHZAT BİLGİN (İzmir) - Efendim; komisyon, (bedelsiz) yeri

ne (ivazsız menkul ve gayr imenkul mal ve kıymetler ) suretiyle madden in 

tadil ine muvafakat etmektedir. (Para yazılsın sesleri), ( ivazsız) deyince, pa

ra da şümulüne tabiî olarak girmektedir. (Para girsin, girsin sesleri). Efen

dim, komisyonunun mütalâsını arz ediyorum. Biz bunu maddeye yazma

ya lüzum görmüyoruz. (Para) diye kaydedecek olursak, diğer mütedavi l 

kıymetleri de ayrıca tasrih etmek lazım gelir. Belki bunlardan bir tanesi 

burada unutu lmuş olabilir. Binaenaleyh (b i lûmum kıymetler) den bah

settiğimiz zaman, para da bunun içerisine girer. Para diye yazı ldığı za

man, arz ett iğim gibi, bazı kıymetlerin hariçte kalması ihtimali olur. 

Onun için böyle tasrih etmek kâfi gelir kanaatindeyiz. 

B A Ş K A N - İzzet Akçal . 

İZZET AKÇAL (Rize) - Aziz arkadaşlar ım; mazide açık sui ist imallere 
yer veren bahşişler yapılmıştır. İktisadî Devlet Teşekküller i bütçesinde 
ehemmiyet l i mevki alan rakamlar Halk Partisine devredilmiştir. Bunu ta-
mamiy le önleyebi lmek için (para) tâbirinin üzerinde hassasiyet le durul
ması lazımdır. (Doğru sesleri) 

Bu itibarla teklifim kabul edildiği takdirde İktisadî Devlet Teşekkül le

ri dahi siyasî teşekküllere para veremeyeceklerdir . Bunu önlemiş olaca

ğız, bu suiistimal kapısını katî olarak kapamış olacağız. 

Maruzat ım bundan ibarettir. 

B A Ş K A N - Ekrem Al ican. 

E K R E M ALİCAN (Kocaeli ) - Efendim, bendenize göre bir açığı daha 

var gibi geliyor bu maddenin. Burada (bedelsiz menkul ve gayr imenkul 

mal terk ve teberru veya bu malların intifamı bedelsiz olarak tahsis eyle

mezler ve bağlı oldukları hükümler dışında satış yapamaz lar ) diyor. Bağ

lı o ldukları hükümler dışında kiraya verme mevzuu olmaz mı? Bunun 

Rize 

İzzet Akçal 

Başkanl ığa 

Sivas 

Nurettin Ertürk 

Amasya 

İsmet Olgaç 
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için (Bağlı oldukları hüküm dışında satış yapamazlar ve kiraya veremez
ler) demek lazımdır, ucuz bedelle kiraya vermeyi önlemek bak ımından. 

BAŞKAN - Muammer Obuz. 

M U A M M E R OBUZ (Konya) - Efendim, maddenin son k ısmında yalnız 

satış yapı lamayacağından bahsedil iyor. Halbuki bunun aksi de vâkıdır. 

Tadat edilen müesseseler in çok yüksek bedelle siyasî part i lerden alelade 

emval satınalmaları mevzuubahist ir . 

Binaenaleyh (Satamaz ve satınalamazlar) şekl inde maddenin değişti

r i lmesini teklif ediyorum. 

Bendeniz bir değiştirge takdim ediyorum. 

BAŞKAN - Önergeleri okuyup dikkatinize arz edeceğiz. Heyeti al iyeniz 

dikkate aldığı takdirde redaksiyon için Komisyona tevdii zaruri olur. 

Başkanlığa 

Birinci maddenin "Bedelsiz menkul ve gayr imenkul terk ve teberru" 

yer ine "para ve esham ve tahvilât ve saire bedelsiz menkul ve gayr imen

kul mal terk ve teberru edilemez ve trampa yapı lamaz. " 

Gaziantep Milletvekili 

Galip Kınoğlu 

Başkanlığa 

Birinci maddenin son kısmına aşağıdaki fıkranın ilâvesini teklif ede

r im. 

"ve ayni mal ve kıymetleri sat ınalamazlar" 

Konya Milletvekili 

Muammer Obuz 

Yüksek Başkanlığa 

Birinci maddenin şu şekilde tadilini teklif eder im : 

Hiçbir surette siyasî partilere ivazsız menkul ve gayr imenkul mal ve 

kıymetler ilh... 

İstanbul Milletvekili 

Hamdı Başar 

BAŞKAN - Önergeleri geliş sırasına göre dikkatinize arz edeceğ im. 

Müsaade buyurun, bunların içerisinde tasvibinize iktiran e tmeyen 

önerge de olabilir. 
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SÖZCÜ BEHZAT BİLGİN (İzmir) - Komisyon Hamdi Başar arkadaşı
mızın teklifine iştirak etmektedir. Yalnız bu teklife i lâveten kira mesele
sini de maddenin şümulüne almak üzere ve "bağlı oldukları hükümler dı
ş ında satış yapamazlar " yer ine "tasarruf yapamaz lar " diyecek olursak ta
sarruf satıştan başka kirayı ve diğer tasarrufları da şümulü içine alır. 

BAŞKAN - Efendim, tasvip buyurursanız, bir yanlışl ık o lmamas ı için 

bütün değiştirgeleri komisyona verel im, redaksiyon sırasında muvafık 

bulduklar ını nazarı dikkati aldıktan sonra hazırlayacağı metni getirir. 

Bu ciheti yüksek oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler.. . Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

Bütün değiştirgeler yeni bir metin hazır lamak üzere komisyona tevdi 

edilmiştir. 

M A D D E 2. - Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle belediyeler, köy

ler ve İktisadî Devlet Teşekkülleri ve müesseseler i tarafından veya umu

mi menfaat lere hadim derneklerden siyasî parti lere bedelsiz terkedi lmiş 

olan gayr imenkul mallar evvelki kayıt sahiplerine iade ve tapu kayıtları 

bunlar adına re'sen tashih olunarak ilgililere yazı ile tebliğ edilir. 

B A Ş K A N - Murad Âli Ülgen. 

M U R A D ÂLİ ÜLGEN (Konya) - Muhterem arkadaşlar; Maddey i tetkik 
ve müta lâa edersek, Halk Partisi iktidarının Anayasanın 84 ve Muhase -
bei Umumiye Kanununun 7 nci maddesine muhal i f olarak Devlet Hazi
nes inden almış olduğu paraların istirdadına dair bir hüküm görmüyo
rum. Bu itibarla Sayın Maliye Bakanından aşağıdaki sual ler imin cevap
landır ı lmasını rica ederim : 

1. 1932 yı l ından 1950 Mayıs ayına kadar Halkevleri hizmetler ine har

canmak üzere Devlet, özel idare, belediyeler bütçeler inden ve Devlet İkti

sadî Teşekkül ler inden C.H.Partisine ödenmiş olan paraların miktarlar ı 

nelerdir? 

2. 1932 yı l ından 1950 Mayıs ayına kadar C.H.P. sinin kendi gelirleri 

ne kadardır? 

3. C.H.Partisinin uhdesinde bulunan gayrimenkuller in sayısı ve kıy

metleri ve bugünkü rayice nazaran hakiki bedelleri nedir? Bu cihetleri 

aç ıklamasını Sayın Maliye Bakanından rica ediyorum. 

B A Ş K A N - Hüseyin Ortakcıoğlu. 

HÜSEY İN ORTAKCIOĞLU (Çorum) - Maliye Bakanı cevap verecekse-

ler, ben ondan sonra konuşayım. 

B A Ş K A N - Peki, söz Maliye Bakanınındır. 
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Devlet Bütçesinden 27 366 750 

Özel idarelerden 14 151 028 

Belediyelerden 6 335 689 

Köy bütçeler inden 519 615 

İktisadî Devlet Teşekkül ler inden 

ve Belediyeler Bankasından 264 698 

Yekûn 48 637 780 

Y ine 1932 yı l ından 1950 Mayıs ayına kadar geçen zaman içinde Cum
huriyet Halk Partisinin kendi gelirleri şunlardır : 

Lira 

Genel Başkanl ıktan ve tahsisatı mestureden 9 248 819 

Devlet İktisadî Teşekkül ler inden 

ve millî bankalardan 1 108 254 

Çeşitl i varidat namı altında 388 113 

Faiz ve komisyon gelirleri 1 516 761 

Diğer çeşitli gelirler ve aktarılan paralar 4 954 938 

Yekûn 17 216 885 

Bu diğer çeşitli gelirler ve aktarı lan paralardan 1 772 260 lirası 1949 
yı l ında Çankayadaki gayrimenkullerin Hazineye satış bedelinden, 534 950 
lirası evkaf idaresinden 195 000 liraya alınan gayr imenkul lerden 70 000 
liralık kısmının 1950 yılı başında Merkez Bankas ına satış bedel inden 
ibarettir. Bir hükmî şahsiyeti o lmayan ve Halk Partisinin bir ko lundan 
ibaret bu lunan Halkevleri gelirleri ile beraber Halk Partisinin 1932 yıl ın
dan 1950 y ı lma kadar geliri 65 854 665 liradır. 

Halkevleri için, biraz önce arz ettiğim gibi Devlet Bütçes inden 27 mil
yon küsur özel idarelerden 14 milyon küsur belediyelerden 6 mi lyon kü
sur köy bütçeler inden 519 bin küsur, İktisadî Devlet Teşekkül ler inden 
264 bin küsur lira o lmak üzere 48 630 780 lira verilmiştir. 

Bu miktardan 10 858 127 lira Halkevleri hizmetine sar fo lunmuş, 
11 355 837 lira Halkevleri inşaatına sarfolunmuş, 5 milyon 773 229 lira 
da sarf dışı olarak Halk Partisinin z immetinde kaldığı yapı lan teftiş neti
cesinde anlaşı lmaktadır. 

1951 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN (Eskişehir) - 1932 y ı l ından 1950 
Mayıs ayına kadar Halkevleri hizmetleri için Cumhur iye t Halk Part isine 
veri len paralar şunlardır : 

Lira 
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NURETTİN ERTÜRK (Sivas) - Ne kadar efendim? 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN (Devamla) - 5 773 229 lirası sarf 

dışı olarak Halk Partisinin z immet inde kalmıştır. 

BAŞKAN - Hüseyin Ortakcıoğlu, sual mi soracaksınız? 

HÜSEY İN ORTAKCIOĞLU (Çorum) - 1946dan 1950'nin 14 Mayıs ına 
kadar ne kadar para sarfedilmiştir? 

MAL İYE BAKANI HASAN POLATKAN (Devamla) - Senelere göre liste 

şu anda el imde yoktur efendim? 

Murad Âli arkadaşımız gayrimenkuller in sayısını da sordular. Cum
huriyet Halk Partisinin 871 parçası bina, 363 parçası da arsa o lmak üze
re 1 234 parça gayr imenkulu mevcuttur. Bunların tapu kıymetler i de 
maalesef, zannediyorum ki, binalarda Bina Vergisini, arsalarda da Arazi 
Vergisini Hazineye noksan verebi lmek düşüncesiy le olacak, çok düşük 
olarak gösterilmiştir. 1234 parça gayr imenkulun tapu kıymeti 3 672 187 
lira olarak kayıtlıdır. 

NÂZ IM AĞACIKOĞLU (Sivas) - Üye aidatı ne kadardır? 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN (Eskişehir) - Âza aidatının mik
tarı şu anda yan ımda yoktur. Ancak halkevleri için veri len 48 637 780 li
radan 27 milyon küsuru bütçeden, 14 milyon küsuru özel idarelerden, 
6 mi lyon küsuru belediyelerden, 519 bin küsuru köy bütçe ler inden, 
264 bin küsuru da İktisadî Devlet Teşekkül ler inden ve Belediyeler Ban
kas ından al ınmış olarak görülmekte ve bu rakamların içinde halkevleri 
üye aidatı görülmemektedir . Aidat paralarının köy bütçeler inden al ınan 
519 615 lira veya İktisadî Devlet Teşekkül ler inden alınan 264 698 lira 
içinde olması muhtemeldir. Halk Partisi geliri olarak arz ettiğim 17 216 885 
lira içinde aidat ayrı olarak görülmemektedir . Bu aidatın çeşitli gelirler 
olarak görülen 388 113 lira veya diğer çeşitli gelirler aras ında o lması 
muhtemeld i r . Her halükârda âza aidatının 65 854 665 liralık var idat 
içinde çok cüzi olduğu ve bir hiç mesabesinde bulunduğu muhakkakt ı r . 

HÜSEY İN ORTAKCIOĞLU (Çorum) - Efendim, bu kanunda büyük bir 

eksiklik var. Bu eksikliği, ikinci maddeye bir fıkra ilâve e tmek suretiyle 

t amamlamak mümkün olacaktır. Bu eksik gördüğüm hususu bir fıkra 

hal inde yazmak suretiyle, takrir halinde makamı riyasete sunmuş bulu

nuyorum. 

Takrir imin esbabı mucibesi şudur : 1945 senesinin bir Teşrinisani

sinde o zamanın Devlet Başkanının Meclisi açış nutkunda; çok partili 

s isteme g i rmek mecburiyet inde o lduğumuz, dünya durumu da bunu ica-

bettirdiği, aynı zamanda San Fransisko Andlaşmasın ın yapı lmış o lması 
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da bu zarureti icabettirdiği ifade edilmiştir. Malûmuâl iniz bundan sonra 

Millî Ka lk ınma Partisi, Demokrat Parti, Millet Partisi ve adedi y irmiyi bu

lan partiler, memlekette süratle teşekkül etmiş bulunmaktadır , bu suret

le çok partili sisteme fiilen girmiş bulunuyoruz. O zamanki Devlet Baş

kanı ve memleket in ileri gelenleri, Halk Partisinin ileri gelenleri, memle 

kette teşekkül etmiş olan siyasî partilerin eşit olduklarını ve kanun na

zarında, hukuk önünde aynı haklara sahip bulunduklar ın ı ifade ettiler. 

O halde 1946'dan sonra Devlet Bütçesinden, özel idarelerden, belediye

lerden ve Devletin hissesi bulunan diğer teşekküllerden siyasî parti lere 

yard ım yapı lması icabediyorsa bunun müsavi şekilde yapı lması icabeder. 

Halbuki bu müsavat ihlâl edi lmiş ve Devletin milyonlarca lirası doğrudan 

doğruya Halk Partisine teberru, yardım ve sair namlar la aktarı lmıştır. Bu 

paraların, bu tarihten sonraki alınan paraların geri a l ınması keyfiyeti bu 

kanun prensiplerine tamamen uygun olacaktır, bunun kabulünü rica 

eder im. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Değiştirge veriniz. (Verildi sesleri). 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) - Muhterem arkadaşlar; ben bu 

maddede bir müphemiyet görüyorum ve komisyon sözcüsünün soraca

ğ ım suali cevaplandırmak suretiyle bu müphemiyet i izale etmesini r ica 

ed iyorum. 

Maddede deniliyor ki : "Genel, katma ve özel bütçel i dairelerle beledi

yeler, köyler ve İktisadî Devlet Teşekkülleri ve müesseseler i taraf ından 

veya umumi menfaatlere hadim derneklerden siyasî parti lere bedelsiz 

terkedi lmiş olan gayr imenkul mallar evvelki kayıt sahiplerine iade ve ta

pu kayıtları bunlar adına re'sen tashih olunarak ilgililere yazı ile tebl iğ 

edilir." 

Burada derneklerden bahsetmektedir. Malûmu âliniz dernekler infi
sah etmiş olabilir. Bunlar Halk Partisine mi kalacaktır? Yani (evvelki ka
yıt sahipler ine) denildiğine göre, ortada da evvelki kayıt sahibi o lmadığ ı 
na göre vaziyet ne olacaktır? 

Komisyon sözcüsü bunu izah etsinler efendim. 

M U R A D ÂLİ ÜLGEN (Konya) - Sayın arkadaşlar; Sayın Maliye Vekil i

mizin, tarih sayfalarına geçmesi lazım gelen bu izahat ından dolayı huzu

runuzda kendilerine teşekkür ederim. Türk vatanında, nü fusumuzun % 

85'nin ziraatçi olduğu bu memlekette, Ziraat Vekâlet ine tahsis edi len pa

ra ile, Halkevler ine verilen parayı mukayese edersek, sabık iktidarın ne 

z ihniyet sahibi o lduğunu huzurunuzda belirtmiş o lurum ve bunu bir va

zife bil ir im. (Bravo sesleri alkışlar). 
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B A Ş K A N - Fethi Çel ikbaş. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Burdur) - Muhterem arkadaşlar, kanun teklif inde 
baştan sonuna kadar insicamın muhafazası bak ımından hâk im olan bir 
prensip fikir vardır. Müsaade buyurursanız bundan evvel söz alan ve pa
raya mütaal l ik konuşmalarda bulunan arkadaşların sözler inden sonra 
yüksek heyetinize teklifin mucip sebebinin son kısmını okumak la bu 
mevzuda düşündükler imiz i ifade etmek ist iyorum. 

"Genel , ka tma ve özel bütçeli dairelerin şimdiye kadar Halkevler i na
mına verdikleri paralardan Halkevlerine sarfedi lmeyen kısımlar üzer inde 
durulmak da belki mümkün olabilir. Lâkin kanaat imizce C.H. Par tisinin 
bütün varl ığ ının menşeini ve bunların meşruiyet derecesini tetkika mün
cer olacak bir nevi tasfiye yo lunun ihtiyarı birtakım hukuki ihti lâtada ve 
parti ler aras ında ve binnetice siyasî hayat ımızda uzun müdde t bir huzur
suz luğun devamına sebebiyet vermesi muhtemel o lduğundan teklif etti
ğimiz kanunda bu cihetlere temas edi lmeyerek yalnız menşe ine nazaran 
bir takım gayrimenkuller in hakiki sahiplerine iadesi ve bu iadeden mu
kaddem hukuki tasarruflardan doğan zaruri hükümler konulmak la ikti
fa edilmiştir. ) 

Bu itibarla demin muhterem Ortakcıoğlu 'nun teklifi üzerine, bu tek
lifi huzurunuza getiren ve yüksek heyetinizin teklif sahiplerine lâyık ol
madığ ı iltifat ve teveccühe mazhar olan arkadaşlardan birisi o lmak itiba
riyle, bendeniz bütün teklifin insicamının katiyen bozu lmamas ı icap et
tiğini bir kere daha ifade etmek ve burada en ufak bir ölçüde de olsa ni
hayet bugün muhalefette olan partiye karşı her hangi bir tasfiye niyeti
mizin olmadığını fakat ancak yapı lmış olan gayri hukuki tasarrufların 
hukuk yo luna ircaı maksadiy le hareket ettiğimizi bel irtmek için huzuru
nuza ge lmiş bulunuyorum. Bir kere daha ifade edeyim ki; bendeniz bu 
mevzuda muhterem heyetinizin sadece bizleri tatmin edecek bir kanun 
kazandırmasın ı değil, fakat memleket içindeki bitaraf vatandaşlar ı o ldu
ğu kadar dünya efkârı önünde de hakikaten 14 Mayısta kazandığ ımız şe
refli neticeye lâyık olacak bir metnin kanuniyet kazanması hususunda 
bir leşmemiz i bi lhassa rica edeceğim. Bu sebeple bir de paralar ın istirda
dı mevzuuna avdet edi lmemesini ve bu mevzuda katiyyen hisler imize ve 
heyecanımıza kapı lmayarak işi soğukkanlı l ıkla mütalâa etmemiz i ve bu
nu bi lhassa teklifin sistem ve insicamının bozu lmaması bak ımından me
tindeki madden in aynen muhafazasını bi lhassa rica ed iyorum. 

İkinci olarak; bir kısım arkadaşlarımız maddenin yazı l ış tarzına göre 

evvelki kayıt sahiplerine iadesi tâbirine takılmış bulunuyor lar . Bütçe Ko

misyonu raporunda yazılı o lduğu veçhile, vaktiyle umumi menfaate ha-

1954 



CHP MALLARININ TASFİYESİ, HALKEVLERİNİN KAPATILMASI 

d im derneklerden şu veya bu sebeple fesedilmiş veya infisaha uğramış 

teşekkülleri artık hukukan zeval bulmuş demektir. Şahsiyet i hükmiyes i 

yok o lmuş nihayete ermiş demektir. Bu itibarla aynı maksat ve aynı isim

ler alt ında aynı şahıslar tarafından kurulsalar bile vaktiyle infisah etmiş 

olan derneklerin bu madde hükümler inden istifadelerine hukukan im

kân yoktur. Bu hususu bir kere daha arkadaşımın suali dolayısiyle hu

zurunuzda tavzih etmekte ilerisi için bi lhassa faydalı olacaktır. İsteyen 

arkadaşlar Bütçe Komisyonu raporunun bu mevzua mütal l ik kısmını el

lerinde bulunan kanun teklifi metninden okumalar ı da mümkündür . 

Bu ikinci maddede tekrar tekrar arkadaşlarım adına bu mevzuda es

babı mucibemizde zikredilen esasların gözden uzak tutulmamasın ı mem

leketimiz ve aynı zamanda partimiz menfaatine uygun o lduğunu bir ke

re daha ve son söz olarak hat ır latmama müsaadeler iniz i rica ile madde 

nin aynen kabul buyurulmasını rica edeceğim. (Alkışlar) 

K O M İ S Y O N ADINA HALÛK ŞAMAN (Bursa) - Muhterem arkadaşlar, 

Müfit Erkuyumcu arkadaşımın sualini komisyon adına cevaplandırmak 

için söz almış bulunuyorum. 

Medenî Kanunumuzun 50 nci maddesi : Zeval bulan hükmi şahsın 

malları kanunda, n izamnamesinde veya tesis senedinde hilâfına hüküm

ler bu lunmaz yahut salâhiyettar uzuv hilâfına karar vermiş o lmazsa ga

yesinin taallûk ettiği hukuku âmme müesseseler ine intikâl eder. Bu mal

ların evvelki ciheti tahsisi mümkün mertebe muhafaza edilir. Gayesi ka

nuna veya âdabı umumiyeye mugayir olduğu için hâkim taraf ından fes

hedi len hükmi şahsiyetlerin malları, hilâfına dair olan şartlara bakı lmak

sızın hukuku âmme müessesesine intikal eder" demektedir . 

Burada farz olunuyor ki, münfesih derneklerin salâhiyettar organı bu 

malları şu veya bu teşekküle bırakmıştır. Bu suretle bu mallar şu teşek

küle veya bu partiye intikâl etmiştir. Bu mallar, Türkocaklar ı infisah et

tiği, hükmi şahsiyetini kaybettiği için, bu kanun dolayısiyle otomatik ola

rak y ine aynı isimle kurulmuş olan fakat eski hükmi şahsiyetle hiçbir 

alâkası bu lunmayan Türkocaklar ına intikâl edecek değildir. Bu mallar 

aşağıdaki maddeler in intifa hükmüne tâbi olarak Hükümet şu veya bu 

teşekküle tahsis olunacak. Vaziyet budur. 

Efendim, tekrar tavzihan arz edeyim; infisah etmiş bir hükmi şahsi

yet hüviyet ini kaybetmiş olduğu için, ayni isimle hükmi şahsiyet olsa da

hi, o hükmü şahsiyetin yerine kaim o lmuş farz o lunmayacakt ır . Maruza

tım bundan ibarettir. 

B A Ş K A N - Muammer Al ak an t. 
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A N A Y A S A KOMİSYONU ADINA Y U N U S M U A M M E R A L A K A N T (Zon
guldak) - Sayın arkadaşlar, Maliye Bakanının izahat ından öğrenmiş olu
yoruz ki Anayasa Komisyonu raporunda dercedildiği gibi, Halk Partisi ik
tidarı sadece Büyük Millet Mecl isinden, belediyelerden, il genel mecl is le
r inden al ınan tahsisatı kendisi için sarfetmiş, aynı z amanda Devlet ve 
Hükümet hizmetleri için sarfedi lmesinde şüphe o lmayan tahsisatı mes
tureden dahi milyonlarca lira almıştır. Bu, C.H.P. 'sinin memleket te hu
kuk rejimini, Anayasa hükümler ini çiğniyerek yapmış o lduğu suçlardan 
bir tanesidir. Şu halde arkadaşlar, biz, zaten Anayasa Komisyonu rapo
runun gerekçesinde de görüleceği gibi, bu şekilde, Anayasa hükümler ine 
mugayir olarak, Halk Partisinin muhtel i f vesilelerle Devlet keses inden, 
Haz ineden para alması yüzündendir ki Halkevleri namı alt ında olan bü
tün binaların nereden gelip gelmediklerine bakmaksız ın bunlar ın Hazi
neye girmeler ini kabul etmiş bulunuyoruz. Bugün bu kanunla yapt ığ ımız 
şey, ş imdiye kadar Anayasaya mugayir olarak yapı lmış olan fiillerini tes
pit e tmek ve Halk Partisinin gayrimeşru olarak iktisap edip de el inde bu
lundurduğu malların meşru rejime iadesi meselesidir. 

Ş imdi bunun haricine çıkıp da almış olduğu tahsisat dolayısiyle ayrı
ca muayyen bir parayı istemek yo luna gitmeyi, kabul etmiş o lduğumuz 
prensibin muhfazası sebebiyle Anayasa Komisyonu kabul e tmemektedir . 
Böyle bir kanunun Anayasaya mugayereti olmadığı hakk ında Anayasa 
Komisyonu mütalâa beyan etmez. 

Arkadaşlar , intikam almıyoruz. Bütün suçlarını m u h a k e m e etmek 
yo luna gitmiyoruz. O zaman kazai bir yola gitmiş oluruz. Ben de. Fethi 
Çel ikbaş arkadaşımız ın ifade ettikleri gibi, esas prensibe sadık ka lmamı
zı arz ed iyorum. 

B A Ş K A N - Fehmi Açıksöz. 

FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) - İkinci maddede "evvelki kayıt sahip
lerine iade olunur" tâbirinden sonra dendi ki : Derneklerden infisah et
miş olanlar varsa kime iade edilecek? Yani fiilen imkânsızl ık var, dendi . 
Halbuki teklifin 7 nci maddes inde; (tüzelkişi mevcut ise adına, deği lse 
Devlet adına tescil edilir) kaydı vardır. Binaenaleyh, tüzelkişi mevcut de
ğilse bu mülkler Devlet adına tescil edilecektir. 

M U H A R R E M TUNCAY (Balıkesir) - Muhterem arkadaşlar ım, ben Or-

takçıoğlu arkadaşımın Yüksek Başkanlığa sunmuş olduğu takrir üzerine 

konuşmak ihtiyacını duyduğum için huzurunuza çıkmış bu lunuyorum. 

Fethi Çel ikbaş arkadaşımız, eğer bu arkadaşımız ın teklifine doğru gi

decek olursak, kabul edecek olursak, Halk Partisini temiz lemeye doğru, 

tasfiyeye doğru gitmiş oluruz, şeklinde bir müdafaa ile karş ımıza çıktılar. 
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Sonra, ikinci müdafaaları da; bir huzursuzluk yaratacağız dediler. Yi

ne bu mesele üzerinde konuşan Muammer Alakant arkadaşımız da; biz 

int ikam almıyoruz, bunu kapatal ım demek istiyorlar. 

Arkadaşlar ; benim anlamak istediğim bir şey vardır. Huzursuz luk ya
ratan biz değiliz, bizim vazifemiz, mevcut olan bir huzursuz luğu istikrar
sızlığı, huzur ve istikrara doğru götürmektir. Böyle bir düşünce içinde 
yürüdükten sonra 1946 seçimlerinde bu milletin reyini ça lmak suretiyle 
gayr imeşru olarak bu kubbe altında karar veren insanlar, hakları o lma
dığı halde aziz Türk Milletinin kasasından 65 milyon l iraya yakın bir pa
rayı a lmış bulunuyorlar. Haksız ve gayrimeşru insanların karar ına daya
nan ve aziz Türk Milletinin kasasından alınan paraları tekrar mil lete ia
de e tmekten niçin çekiniyoruz? 

Benim şahsi kanaat ime göre arkadaşlar, Ortakcıoğlu arkadaş ımın 

sunmuş olduğu takriri kabul ettiğimiz takdire, Fethi Çel ikbaş arkadaşı

mızın dediği gibi, huzursuzluk değil mevcut olan ve eski iktidar tarafın

dan ortada yaratı lmış olan huzursuzluğu huzura intikâl ett irmek vazife

sini yapmış olacağız. 

Maruzat ım bundan ibarettir, efendim. 

BAŞKAN - Fahri Ağaoğlu. 

FAHRİ A Ğ A O Ğ L U (Konya) - Muhterem arkadaşlar; ben de bu mevzu
da yani para mevzuunda konuşacağım; bu mevzuda kıymetl i arkadaşla
rımız Çel ikbaş ve Muammer Alakant' ın mütalâalarına iştirak e tmiyorum. 
Sebepler ini de z ikrediyorum. Teklifin gerekçesinde; Fethi Çel ikbaş arka
daşımız okudu, yalnız halkevlerine sarfedilmeyen paralar mevzuubah is -
tir. Halbuki mevzu sadece bu değildir. Para beş k ısma ayrılabilir. Beş kı
sım üzer inde tetkik edilebilir : 

1. Akaarlar ın geliri vardır. Bir misal vereceğim : Teklifin tamamı gö

rüşülürken birçok arkadaşlar birçok misaller verdiler. Ben de Konya 'dan 

bir misal vereceğim; 10 sene evvel senede beş bin lira geliri olan beledi

ye s ineması belediye meclisinin fesih tehdidi alt ında Halk Partisine zan

nediyorum alındı. 500 lira kıymet taktir edildi ve bu da belediye bütçe

sinden verildi. O günden beri Halk Partisi buradan 70 - 80 bin lira gibi 

bir gelir elde etti. Bu haksızlığı telâfi ederek s inemanın belediyeye iadesi 

lazımdır. Bunun dışında ayrıca başka bir haksızlık da vardı. Bugüne ka

dar Halk Partisinin gasbettiği paralar var. Bu akaarın geliri ne olacaktır. 

İşte gerekçede buna temas edilmemiştir. Sırası geldiğinde, ki 8 inci mad

dede sırası gelecektir, bu mevzuu etraflıca arz edeceğim. 

İkinci kısım : Para. Tahsisatı mestureden alınan paralardır. 
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Arkadaşlar , tahsisatı mestureden bir parti para alabilir mi? Bu para 

Anayasaya, Muhasebei Umumiye Kanununa, bütçeye uygun al ınmış mı

dır? Bu para da ima z immetler inde bir borçtur. 

Üçüncüsü, Halkevleri için alınıp Halkevleri hizmetinde sarfedilen pa

ralardır. 

Bu paraları da almak şeklinde bir teşebbüse geçersek o vakit Fethi 

Çel ikbaş ve Muammer Bey haklıdırlar. Biz de bu kıs ımda kendileriyle be

raberiz. Madem ki Halkevleri için alınmıştır, onun için sarfetmişlerdir, 

bunu da gözönünde bulundurmak lazımdır. 

Dördüncü Halkevleri hizmeti için alınıp Halk Partisi z immet inde ka

lan paralardır. Halkevleri için bütçede tahsisat konuyor, fakat Halkevle

rine sarfedilmiyor. Parti z immet inde kalıyor. 5 milyon küsur bin lira. 

Beşinci kısım, Ortakçıoğlu nun teklif ettiğidir : 21 Temmuz 1946 dan 

sonra muhtel i f partiler vardır, Meclis eğer partilere yardım etmeyi kabul 

ederse hepsine müsavi olarak yardım etmeli yahut teşkilâtı nispetinde 

yardım etmeli idi. Demokrasinin temeli eşit muameledir . Bu şekilde de

mokrasinin temelini ihlâl ederek Halk Partisinin aldığı paranın iadesini is

temek Anayasaya muhali f değil, bilâkis Anayasaya tamamen uygundur. 

Arkadaşlar , kanun burada borç olarak kabul eder. Borç olarak kabul 

ettikten sonra bunun miktarını, mahiyetini ve saireyi kaza merci ler i hal

leder. Kanunda biz borç olarak kabul edersek teklifin prensibine muha

lif hareket etmiş olmayız. Fakat beş milyon küsur bin lira borçtur dersek 

işte o zaman prensibe muhal i f olur. Şu halde : 

1. Akaar lar ın geliri. Bu sekizinci maddeyi alâkadar eder. O sırada ar-

zedeceğ im. 

2. Halkevleri için alınıp Halkevleri için sarfedilen paralar için diyece
ğ im yoktur. 

Tahsisat ı mestureden a lman ve Halkevleri için alınıp Halkevler ine 

sarfedi lmiyerek Halk Partisinin z immet inde kalan paralar ve nihayet 

1946 dan sonra müsavat prensibi ihlâl edilerek alınan paralar. Eğer bun

ların al ınması bu teklifte yer alması doğru görülmezse, Hükümet ten r ica 

ediyoruz ayrı bir tasarı getirsinler, bunlar da borç olsun. Mil let bunu 

beklemektedir . 

BAŞKAN — Arif Hikmet Pamukoğlu. 

A. H İKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — Muhterem arkadaşlar; bende

niz de Hüseyin Ortakcıoğlu arkadaşımızın dokunduğu noktayı bir parça 

daha aydınlatmak için huzurunuza çıkmış bu lunuyorum. Mevzuubahis 
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teklif prensip itibariyle, bir hukuki kaidenin ihlâli dolayısiyle, bozulan 

muvazeney i yeniden tesis gayesini gütmektedir. Yani belkemiği haksız 

bir fiilden dolayı mal iktisabı neticelerini izale me fhumuna girmektedir . 

Muhterem arkadaşlar; İsviçre Borçlar Kanununun -ki mehaz ımızdır -

62 nci maddesi , 61 inci madde olarak kanunumuza girmiştir. Her neden

se yanl ış tercüme edilerek mevzuata aksettiği için, bu tasarı o yüzden bo

zulan bir muvazeney i yeniden tesis bakımından ayrıca ehemmiyet i haiz

dir. Hattâ C.H.P. lehine de büyük bir marj ayırmaktadır. Eğer biz esası 

ele alarak, onu düzene koymak kararında isek, hiç şüphe yok ki esas do

layısiyle teferruatı da halletmek mecburiyet indeyiz. Müsaadeniz le arze-

dey im ki, haksız bir fiille mal iktisabına taallûk eden 61 inci maddemiz 

de başl ıca üç büyük hata işlenmiştir : 

Birincisi iktisap tâbiridir. Arkadaşlar, n izama ve hukuk no rmuna ay

kırı o larak yapı lmış bulunan bir muamelede iktisap mevzuubahis ola

maz. Orada (il legitime) karşılığı olarak "haksız bir sebep o lmadan" tâbiri 

ikame edilmiştir. Halbuki biz hukukçuluğu bir tarafa bırakal ım, "meşru" 

ile "haksız sebep" arasında pek büyük bir fark vardır. Hukukçu luğu bir 

tarafa bırakıp da konuşurken dahi hiçbir zaman : Bu benim haklı hak

kımdır, demeyiz. Bu benim meşru hakkımdır, deriz. İş meşruiyete inkı

lâp edince de birçok maddeler işin içine girer. 

Şimdi tatbik etmek mecburiyet inde bu lunduğumuz kanunda "mal " 

tâbiri vardır. Halbuki mehaz ımızda katiyen "mal" kel imesi yoktur. Bir az 

evvel burada para kelimesi üzerinde hassasiyet gösteren Yüksek Mecl is, 

elbette bu nokta üzerinde de durmalı ve hassasiyet göstermelidir. Çünkü 

metni aynen tercüme edecek olursak; meşru bir sebep o lmaksız ın ahara 

zararlı kazançta bulunan iadeye mecburdur, deniyor. Arkadaşlar , bura

da mal tâbiri mevcut değildir. Her hangi bir şekilde cereyan eden haksız 

iktisapları istihdaf ederek onun istirdadını ve iadesini âmir bu lunmakta

dır. Kaldı ki, Anayasa haksız bir şekilde iktisap edilen paralar hakk ında 

el imizde bir kanun teklifi mevcuttur. Bunu da kabul edeceğiz. O halde 

gayet tabiî olarak bu gibi mal tâbiri haricinde kalan paraları da heder 

edemeyiz . Hukuk esaslarına tam mânasiyle riayet gayemiz o lduğuna gö

re buna mecburuz. Bu itibarla Hüseyin Orakcıoğlu arkadaşımız ın tekli

finin lehinde karar veri lmesini bi lhassa rica edeceğim. Mâruzât ım bun

dan ibarettir. 

BAŞKAN — Behzat Bilgin. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhte rem 

arkadaşlar, Fethi Çel ikbaş arkadaşımızın demin izah ettiği gibi kanunun 
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gerekçesi bunun hangi espri dâhil inde teklif edildiğini vuzuhla göster

mektedir . Bu teklif Halk Partisi ile hesaplaşma kanunu değildir. Doğru

dan doğruya Halk Partisinin gayrimeşru surette eline geçirmiş o lduğu 

gayr imenkul ler in kendisinden istirdadını ve hakkın sahiplerine iadesini 

istihdaf eden bir tekliftir. Bu bakımdan Halk Partisinin işlediği gayr imeş

ru fiil yalnız bundan ibaret değildir. Bu fiillerin ve daha başkalar ının tas

hihi, tamiri şu veya bu suretle ayrıca mevzuubahs edilebilir. Fakat onun 

yeri bu kanun teklifi değildir. Onlar için de icabında, buradaki 8 millet

vekili arkadaşımız ın yaptığı gibi, diğer milletvekili arkadaşlar ımız da du-

rüdiraz düşünerek bir kanun teklifinde bulunmalar ına hiçbir mâni yok

tur. Bu itibarla elimizdeki mevzuu geniş letmemek lâzımdır. Burada bir 

hukuku â m m e mevzuu üzerinde görüşürken özel hukuka ait meseleler i 

de bu kanun teklifinde mütalâa ve teemmül etmek doğru değildir. Onun 

için Halk Partisinin bütçeden aldığı paralardan Halkevler ine tahsis e tme

diklerinin hesabına ait bir maddenin bu teklife i lâvesine yer yoktur. Çün

kü esasen Hükümet Halkevlerine bütçeden intikal etmiş olan tahsisatın 

mahal l i sarfını kontrol etmek salâhiyetini haizdir. Bu itibarla Halk Parti

s inden da ima hesabını istemek hakkına sahiptir. Arzett iğ im gibi, icabın

da kanun mevzuu da yapılabilir. Bu kanun teklifinde ise bunun yeri yok

tur. Fakat bu yeni teklifte bunun yeri olmadığı için buna ait tekliflerin 

reddedi lmesini , nazara a l ınmamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ikinci madde hakkında 10 arkadaş daha söz al

mıştır. 

Söz Emrul lah Nutku nundur. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar; biz, ş imdi 

bir hukuki sakke bir hataya düşmekteyiz . Şimdi 8 arkadaşımız ın, mak

satlarını ihtiva eden bir esbabı mucibe ile getirdikleri bu teklifin muc ip 

sebeplerini kabul edip maddelere geçtikten sonra şimdi onu tevsie kalkı

yoruz. Bu, yanlıştır. Hukukta iddia tevsi o lunamadığ ı gibi, burada da 

böyle ge lmiş bir kanunu, hele esbabı mucibesi kabul edilip de madde le 

re geçi ldikten sonra, tevsi edemeyiz. Nihayet Fethi Çel ikbaş arkadaşımız 

da, teklif sahibi sıfatiyle, rıza göstermediğini huzurunuzda bildirmiştir. 

Art ık bunun üzerinde durmıyal ım. Hakikaten arkadaşımız ın teklifi gayet 

mantıkidir , onların da bir hak mevzuu olarak ayrıca istenmesi m ü m k ü n 

dür ve başka bir kanun mevzuudur. Bunu ilerde düşünel im arkadaşlar. 

[Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu ! 
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HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar; teklif 
ett iğim fıkranın metnini demin okumak imkânını bu lamadım. Müsaade 
buyurursanız bir kere okuyayım, ona göre hükümleriniz i verirsiniz. 

Müzakere ettiğimiz tasarının ikinci maddesinin birinci f ıkrasında; 

katma, özel, genel, belediye, köy ve menafii umumiyeye hadim cemiyet

ler tarafından bedelsiz olarak veri lmiş olan gayr imenkul ler in eski sahip

lerine iadesini kabul ediyoruz. 

Bendeniz ikinci fıkra metnine şu şekilde bir ilâve teklif ed iyorum : "Bi
rinci f ıkrada sayılan tüzel kişiler tarafından 25 Aral ık 1945 tar ihinden 
sonra siyasi partilere yardım, teberru ve sair namlar la veri len paralar o 
tüzel kişilerce geri alınır" d iyorum. (Olmaz sesleri, gürültüler). Müsaade bu
yurun, şimdi teklifimin esası 1946 senesinden sonraki 25 Aral ık tarihini 
kul lanıyorum, bunun sebebi de 1946 senesinin Bütçesi 1 Ocakta yürür
lüğe girmiştir. Ben, Muammer Alakant' ın işaret ettiği şekilde bir kin ve 
ihtiras yolu güderek böyle bir teklifte bu lunmuş değil im. Böyle bir şey is
nat edi lmek isteniyorsa, bunu reddederim, asla böyle bir şey yoktur. 

İkincisi, memlekette huzursuzluk yaratır, dediler. Ben şahsen bir hu

zursuz luk yaratsın diye böyle bir teklifte bu lunmuş deği l im, bunu da 

reddeder im, böyle bir şey de yoktur. 

Bu suali tevcih eden arkadaşlar ıma şunu söylemek isterim : Bir mil

let malı gayr imenkulu, iktisap ettikleri tarihteki sebepler araşt ır ı lmak su

retiyle nasıl geri alıyorsak, çok partili sisteme girdiğimiz tarihten itiba

ren siyasi partilere verilen paraları da geri a lmamız lâzımdır, gayr imeşru 

bir surette elde ettiklerinden dolayı bunların al ınması mecburidir . 

İkincisi; bununla tasfiye yo luna gidiliyor diyorlar. Tasfiye yo luna git
meyi asla tavsiye etmiyorum. Biz 1945-1946 senesinde resmen çok par
tili s isteme girmiş bulunuyoruz. Bu partiler kanun ve millet nazar ında 
eşittirler. Şu halde bu hakların dışında millet Bütçesinden, Devlet Hazi
nes inden milyonlarca parayı halkevlerine verme salâhiyetini kendilerin
de nasıl bulmuşlardır? Ben yalnız bunların iadesini ist iyorum. Binaena
leyh burada huzursuzluk yaratacak bir sebep yoktur. Bilâkis huzursuz
luğun gideri lmesi yo lunda bir tekliftir. Hulâsa edeyim : Ben 1945 sene
s inden evvelki devri asla hesaba katmıyorum. Onun hesabını Hükümet , 
getireceği bir kanunla, elbette istiyecektir. 

Üçüncü olarak arzetmek istediğim nokta şudur : 

Bedelsiz olarak veri lmiş gayrimenkulleri geri a lmak ve teberruları ge

ri istemek hiçbir zaman bu kanunun esasına muhal i f bir prensip sayıla

maz. 
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Tekli f tamamen yerindedir ve Türk Milletinin şuurunda, millî vicda
nında tam mânasiyle akis yapacak bir tekliftir. [Olmaz sesleri) . 

BAŞKAN — Sıtkı Yırcalı.. . 

CEMAL KÖPRÜLÜ (Edirne) — Madde hakkında kifayeti müzakere 
takriri vardır. 

BAŞKAN — Ben söz verdikten sonra gelmiştir. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) — Sayın arkadaşlar ım, teklif imizin esasla
rı ş u d u r : 

Birincisi, Halk Partisinin resmî kayıtlarına göre; her hangi bir şeki lde 
kendi hususi membalar ından tek santim sarfedi lmemiş, Devletten al ınan 
paralar la meydana gelmiş olan halkevlerine ait gayrimenkul lerdir . 

İkincisi, halkevlerinin o gün mevcut mevzuat ı ayaklar alt ına alarak 
iktisap etmiş olduğu bedelsiz veya takdiri bedelle veri lmiş olan gayr imen-
kulerdir. 

Görüyoruz ki; biz bir alacak ve verecek dâvasına çıkmış değiliz. Bizim 
buradaki gayemiz, mevcut kanunlara aykırı olarak iktisap edi lmiş olan 
gayr imenkul ler i hedef tutmaktadır. Eğer biz bunun dışında para husu
sunda birtakım düşüncelere sahip o lmuş olsaydık o zaman kanunumu
zun yapıs ı bu şekilde olmıyacaktı . O zaman (Halk Partisine ver i lmiş olan 
bütün gayrimenkuller, menkullar, usulsüz olarak alınan paralar istirdat 
edilir ve bununla Hükümet tamamen vazifelidir) diye birkaç madde ile 
ge lmiş olurduk. Gayemiz bu değildir. Çünki muayyen bir devirde tek par
ti o larak al ınmış, sarfedilmiş paraların hesabını sormak ve bu soruştur
mayı kanun haline get irmek için bir muayyeniyet i tâyin e tmek lâzımge-
lir. Bugünkü şartlar altında bunu tâyin etmeye ve böyle bir madde ile ka
nunlaşt ı rmaya imkân yoktur. 

Bi lhassa arkadaşımız diyor ki; 5 senelik müddet içindeki olanları ala
cağım. Şu halde kendilerinin mucip sebeplerine dayanacak olursak, ni
çin beş seneye hasrediyorlar da daha ilerdeki senelere g i tmiyorlar? Hat
tâ kendiler inin 5 senelik bir müddet ileri sürmeleri dahi biz im teklifimi
zin aynen kabulü için ayrıca mucip sebeptir. Bugünkü mevzuata göre 
her hangi bir müesseseye hususi muhasebe bütçesiyle, belediye bütçe
siyle bir para vermiş de o yer inde sarfedi lmemişse, Devlet bugünkü mev
zuat ile onu aramak salâhiyetini haizdir ve bu miktarı tâyin ett ikten son
ra da hususi ve umumi hukuk hükümler ine göre bunlar içinde müruru
zamana uğramış ve vicdanı âmmeyi sıkan şeyler varsa onun için de ay
rıca bir kanun getirmek imkânı vardır arkadaşlar. (Bravo sesleri). 

Fakat biz burada ne miktar, ne zaman ve ne de bunun mahal l ine ya

ni teberru edilen yere sarfedilip edilmediği hakkında bir ma lûmat sahibi 
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değil iken ve üstelik kanun teklifimizin esası hiç değilse bu noktaya tev
cih edi lmiş iken sümmettedarik bunu burada kabul etmemiz ; (biraz ev
vel Fethi Çel ikbaş arkadaşımızın gayet güzel izah ettiği ve Yüksek Heyet
te iki günden beri yapı lan müzakerelerde açık olarak ifade edildiği üzere) 
hem umumi vicdanı ve hem de vicdanı hukukiyeyi rencide eder. Bu iti
bar la sizleri temin ederim ki, arkadaşlar, bu teklifi getiren biz arkadaşla
rınız yapı lmış bütün suistimallerden en az sizler kadar müteessir ve 
muztar ip olan insanlarız. Bunu yaparken aynı zamanda biz yalnız bugü
ne kadar kendimize kendi g rupumuza değil, umumi efkâra, bitaraf va
tandaşlara ve nihayet tarihe hitap ediyoruz. 

Arkadaşlar , elbette ve elbette ki, yalnız kendimizi değil, onun yar ın 
getireceği neticeleri de hesaba katmak mecburiyet indeyiz. 

Arkadaşlar ım daha bundan ilerisi de var : Şimdi denil iyor ki, bütün 
paraları da alalım ne olacak? Menşei aynı şekildedir. Hayır arkadaşlar, 
birçok iktisaplar vardır ki, onları bugün almak imkânı yoktur. Çünkü 
Bütçe Kanunu bir kanundur, onunla almışlardır. Bedava telefon kul lan
mak, mektuplarını posta ile bedava göndermek için bir kanun ç ıkarmış
lardır, halkevlerine ait s inema kendileri için hoparlör getirmişlerdir. 

Onun yanında araba getirtmek istemişler ve bir mütemmim cüz'ü ad
dederek gümrükten muafiyetini temin etmişler ve ayrıca kendilerini de 
Damga Resminden muaf tutmuşlardır. Bütün bunlar elbette â m m e vic
danını rencide etmektedir. Fakat Yüksek Heyetinizin selefleri o z aman bu 
tesisi kurmuşlar, bir kanun yapmışlar ve ona göre bu muaf iyet lerden is
tifade suretiyle bir nevi mal iktisabında bulunmuşlardır . Halbuki bugün 
biz im yaptığımız kanun, o zamanki mevcut kanunları da ayak alt ına al
mak suretiyle yapı lan gayrimenkul iktisabını istihdaf etmektedir . Görü
yoruz ki, arada büyük fark vardır. Onun için tekrar arz ed iyorum : İster
se Hükümet bunu bugün mevcut mevzuatla muayyen müruruzaman 
haddi içinde tetkik eder. Yapı lmış olan teberruların, veri lmiş paraların 
yer inde sarfedilip edilmediğini, Bütçe Kanununun ve mevcut mevzuat ın 
tâyin ettiği hudutlar dâhil inde kullanılıp kull lanı lmadığını araşt ırarak 
onu istemek hususunda kanuni yollarla açık o lduğundan takibe hak sa
hibi bulunmaktayız . Halbuki biz teklifimizdeki gayr imenkul ler i iade etti
r irken, dün de arzettiğimiz gibi, hukuku hususiye ve idari kaza merci le
ri kapalı o lduğu için, bir kanun yoliyle teşriî bir tasarruf yapmak zarure
ti karşıs ında bu tasarıyı getirmiş bulunuyoruz. Bugün tatbikat yolları, 
Muhasebe i Umumiye Kanununun hükümleri , Ceza Kanununun haksız 
mal edinenler hakkındaki müeyyideleri açık ve o kapıları kul lanmak ka
bi lken kanun teklifimizin hüviyetini değişt irmeden bu teklifi kabul e tme
mize imkân yoktur. Maruzat ım bundan ibarettir. 
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BAŞKAN — İkinci madde hakkında yeterlik önergesi var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

2 nci madde üzerindeki müzakereler in kifayetini reye koymanız ı r ica 

eder im. 

Zonguldak 

Cemal Kıpçak 

BAŞKAN — Dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar. . . Almıyanlar. . . 

Önerge dikkate alınmıştır. 

Değiştirge var, okuyoruz. 

T .B .M.M. Yüksek Başkanl ığ ına 

Müzakere edi lmekte olan kanun tasarısının ikinci maddes ine ikinci 

fıkra olarak aşağıdaki metnin ilâve edilmesini arz ve teklif eder im. 

Çorum 

Hüseyin Ortakcıoğlu 

Tekli f edi len fıkra metni : 

(Birinci f ıkrada sayılan tüzel kişiler tarafından 25 Aralık 1945 tarihin

den sonra siyasi partilere yardım, teberru ve sair namlar la veri len para

lar bu tüzel kişilerce geri alınır.) 

Başkanlık Yüksek Makamına 

Kanun teklifinin 2 nci maddesindeki (Umumun menfaat ine had im) 

ibaresinin çıkarı lmasını arz ve teklif ederim. 

Edirne 

Mehmet Enginün 

BAŞKAN — Bu iki değiştirgeyi ayrı ayrı reyi âlinize arz edeceğ im. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Efendim müsaade buyurun ikinci 

takrir lehinde konuşmak ist iyorum. 

BAŞKAN — Artık konuşmasız reye konacak. [Reye, reye sesleri) 

Yeni bir değiştirge daha geldi. Onu da okuyoruz. 

Yüksek Başkanl ığa 

2 nci maddedeki (Devlet teşekkülleri ve müesseseler i taraf ından) iba

res inden sonra. 

(Mahall î halkın mesaisi ve teberruu ile inşa edilen) ibaresinin konma

sını teklif eder im. 

Ço rum 

Hasan Ali Vural 
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Yüksek Başkanlığa 

2 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini teklif ederiz. 

Kastamonu Milletvekili Samsun Milletvekili 

H. Tosunoğlu Hadi Üzer 

(Siyasi Partilere az bedel ile terk ve ferağ ettiri lmiş gayr imenkul ler in 

devir tarihindeki emsali satış kıymetlerine göre hakiki kıymetleri sat ış 

bedeli gösteri len kıymetlerden çok fazla ise evvelki sahipleri ve teşekkül 

infisah etmiş ise Hazine tarafından bir sene içinde dâva ikamesi şarttır. ) 

BAŞKAN — Şimdi ayrı ayrı tekrar okutup reylerinize arzedeceğ im : 

(Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu'nun önergesi tekrar okundu ) 

BAŞKAN — Dikkate alanlar lütfen işaret versinler... Almıyanlar. . . 

Dikkate a l ınmamış ve reddedilmiştir. 

(Edirne Milletvekili Mehmet Enginün'ün önergesi tekrar okundu ) 

BAŞKAN — Dikkate alanlar lütfen işaret versinler... Almıyanlar. . . 

Dikkate a l ınmamış ve reddedilmiştir. 

(Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural ' ın önergesi tekrar okundu ) 

BAŞKAN — Dikkate alanlar lütfen işaret versinler... Almıyanlar . . . 
Dikkate a l ınmamış ve reddedilmiştir. 

(Samsun Milletvekili Hâdi Üzer ve arkadaşının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Metinde buna ait hüküm bulunduğu için reye koymak
tan sarfınazar ediyoruz. 

Efendim, Sıtkı Yırcalı arkadaşımızın yapmış olduğu izahata ait bir 
önerge geldiği için, değiştirge mahiyet inde o lmamakla beraber, okumak 
mecbur iyet inde kaldık. 

Yüksek Başkanlığa 

Hükmî şahsiyetleri olmadığı halde iktisaba ehil gösteri len ve böylece 
Halk Partisinin zenginleşmesine vasıta yapılan Halkevler inin yalnız gay-
r imenkul ler i nazara alınmıştır. Bu, teklifin mühim bir eksiğidir. 2154 sa
yılı Kanunla Halkevleri için ithal olunacak bâzı makinalar Gümrük Res
mi, Muamele Vergisi ve Okturva Resminden muaf tutulmuştu. Bunlar 
Halk Partisinin mameleki içine girmiştir. 216 No: lu tefsir karariyle kam
yon ve otomobi l bir radyo makinesinin teferruatı olarak kabul edilmiştir. 
Bu tefsir karariyle Halk Partisinin veya mensuplar ının ucuz otomobi le 
sahip olduğu bugün belli değildir. Bu sebeple muhtel i f bütçe lerden Halk 
Part isine yapı lan hibe paralarla bahsi geçen tefsir kanununa göre ithal 
o lunan nakil vasıtalarına ait Devlet alacaklarının yeniden tahakkuk etti
r i lmesi için kanuna bir madde ilâvesini arz ve teklif eder im. 

Edirne Milletvekili 
Mehmet Enginarı 
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BAŞKAN — Değiştirge mahiyet inde olmadığı için oyunuza arz edemi

yoruz. 

Komisyonun bir değiştirgesi vardır onu okuyoruz. 

Yüksek Başkanl ığa 

2 nci maddedeki (tebliği) yerine (ihbar) ın konulmasını arz ve teklif ey

lerim. 

Balıkesir 

Vâcid Asena 

BAŞKAN — Bu değiştirge maddedeki (tebliğ) kel imesi yer ine ( ihbar) 

kel imesinin konulmasını istemektedir. Maddeyi bu değişmiş şekliyle oyu

nuza arzediyorum; kabul edenler... Etmiyenler.. . Madde kabul edilmiştir. 

Birinci madde komisyondan gelmiştir, okutuyorum : 

M A D D E 1. — Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle belediyeler, köy

ler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve müesseseler i ile sermayesinin yarı

s ından fazlası Devlet veya âmme hükmî şahısları tarafından temin edilen 

müessese ler ve umumi menfaatlere hadim dernekler hiçbir suretle siya

si parti lere para ve kıymetlerle ivazsız menkul ve gayr imenkul mal terk 

ve teberru veya bu kabîl malların intifamı bedelsiz olarak tahsis eyliye-

mezler ve bağlı oldukları hükümler dışında bu parti lere satış ve icar gibi 

tasarruflar yapamazlar . 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) — Efendim, ifade biraz kulağa nahoş 

geliyor, (ivazsız terk ve teberru) deniyor. Teberru esasen ivazsızdır. Onun 

için (ivazsız terk ve teberru edemez) şeklinde olması lâzımdır. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim, 

Borçlar Kanununa göre şartlı ve ivazlı teberrular vardır. Onun içindir ki, 

maddey i bu şekilde tedvin etmiş bulunuyoruz. Aynen kabulünü rica ede

r im. (O/ur mu sesleri). Borçlar Kanununa göre oluyor. Bâzı şart lara bağlı 

teberrular vardır. 

HÜSEY İN ORTAKÇI OĞLU (Çorum) — Ona, kayıtlı, şartlı denir, ivazlı 

denmez . 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Komisyonun hazırladığı met in budur 

efendim. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından tanzim edilen maddey i okuduk. 

Maddey i kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. — İkinci maddenin dışında kalıp da Halkevi olarak inşa 

edi lmiş veya inşa edi lmekte bulunan veya 1 Mart 1950 tarihine kadar 
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k ısmen veya tamamen Halkevi olarak kullanılmış veya herhangi bir sos

yal maksat veya âmme hizmeti için kul lanma gayesiyle k ısmen veya ta

mamen halktan toplanan teberru ve bedenî yardımlar la inşa edildiği hal

de bir siyasi parti namına tescil edilmiş bulunduğu il veya ilçe idare ku

rulları tarafından tespit edilmiş olan gayrimenkuller in kayıtları Devlet 

adına res'en tashih olunarak ilgililere yazı ile tebliğ edilir. 

Halkodası olarak inşa edilmiş veya edi lmekte bulunan veya bu adla 

k ısmen veya tamamen kul lanı lmakta olan gayrimenkul ler bulunduklar ı 

köy veya belediyeleri adına res'en tashih olunarak ilgililere yazı ile tebliğ 

edilir. 

BAŞKAN — Komisyon tebliğ yerine yine ihbarı mı kabul ediyor? 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) — Bütçe ve 

Adalet komisyonlar ı tarafından tanzim edilen madde değiştiri lmiştir, yal

nız tashih olunan hüküm sevk olunuyor. Adalet Komisyonunun hazırla

dığı madde metninde belediyeler adına res'en tescil ve tapulu olanların 

kayıtları bunlar adına tashih olunur, diye şâmil bir hüküm koyuyoruz . 

Bütçe Komisyonunun yalnız (tashih) kelimesi ile vaziyeti tahdit ettiği an

laşılıyor. Çünkü tescil, tapu kütüklerine geçmiş gayr imenkul lere olur. 

Tashih, tapu kütüğüne geçmiş bir gayr imenkulun diğer bir şahıs namı

na tescilini tazammun eder. Bu itibarla Bütçe Komisyonunun tertibi ta-

mamiy le yanlıştır, maksadı da tamamiyle ifade etmiyor, noksan bırakı

yor. Bu itibarla Adalet Komisyonunun teklif ettiği madde metninin kabu

lünü rica ediyorum. Yalnız Bütçe Komisyonunun ilâve ettiği, ilgililere yaz ı 

ile tebliğ o lunur kısmı, ihbar olunur şekilde maddeye ilavesi yer inde ola

caktır. 

REFET A K S O Y (Ordu) — Hâkim ihbar değil, tebliğ eder. 

VAC İD ASENA (Devamla) — Tebliğ; mefhumu adlî İstılahta, aleyhine 

kanun yo luna müracaat edilmesi lâzımgelen bir muamelen in alâkal ıya 

bi ldiri lmesi demektir. Halbuki ihbar sadece yapı lan bir muame leye karşı 

alâkal ının ıttılaını husule get irmek için yapılır. Bu itibarla tebliğ ile ihbar 

arasında hukuki hükümler itibariyle mühim farklar vardır. Tekrar 

arzediyorum. Tebliğ aleyhine kanun yoluna tevessül edi lmesi icabeden 

bir muameledir . Halbuki ihbar biz sana şu tebliği yaptık, bu kanuni 

hükmü yer ine getirdik. Affediniz, oradan defolun gidin diyoruz. 

B A Ş K A N — Adalet Komisyonunun 2 nci maddes in in kabulünü mü 

teklif ediyorsunuz Vacid Bey? 
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V A C İ D A S E N A (Devamla ) — Son f ıkras ında tashih o lunarak 
alâkal ı lara ihbar olunur denilmeli . 

B A Ş K A N — Adalet Komisyonunun 2 nci maddes i metin olarak aynen 
komisyon tarafından kabul edi lmekle beraber en son satırda "adına 
re 'sen tashih olunarak alâkalı lara yazı ile ihbar o lunur" deni lmesini isti
yorsunuz. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Vacid Beyin teklifi sadece son f ıkraya ait
tir. Bunun başında da ayrılık vardır. Başı Bütçe Komisyonunun tanzim 
ettiği şekilde kalıyor. Yalnız son fıkrasının (Halkodası olarak inşa edi lmiş 
v e ya ed i lmek te bu lunan veya bu ad la k ı smen veya t a m a m e n 
kul lanı lmakta olan gayrimenkuller bulunduklar ı köy veya belediye adına 
re 'sen tashih olunarak ilgililere yaziyle ihbar o lunur) şekl inde tashih 
ediliyor. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunun 3. maddes in in metnini okuya
cağız... 

VAC İD A S E N A (Balıkesir) — Belki mâruzât ımda bir az noksanl ık 
vardır. Bendeniz 3. maddenin son fıkrasına ait olan kısımlar hakkında 
Yüksek Meclise maruzatta bu lundum. Çünkü Bütçe Komisyonu bu mad
denin başındaki yani Adalet Komisyonunun tertip etmiş o lduğu mad
denin "sosyal ve âmme hizmeti için" tadilini değişt irmiş "sosyal maksat 
veya â m m e hizmeti" şekline sokmuştur. Buna karşı it irazımız yoktur. 

B A Ş K A N — O vakit karışır. Bize bir metin verin, heyeti umumiyeye 
okuyal ım. Bir o komisyonun, bir bu komisyonun metninden okumak ol
maz. 

VAC İD A S E N A (Devamla) — Müsaade buyurun, iade edin, tertip edin 
verel im. 

BAŞKAN — Mazhar Bey, bu hususta mı konuşacaksınız? 

M A Z H A R ŞENER (Giresun) — Birşey soracaktım. 

B A Ş K A N — Madde bize gelsin; o zaman. 

Üçüncü maddenin Redaksiyon için komisyona tevdii hakk ında reyi
nize müracaat ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. . Tevdi edilmiştir. 

M A D D E 4. — İkinci maddede yazılı daire, müessese ve tüzel kişilerin 
siyasî parti lere bedelsiz olarak terketmiş oldukları arsa, bahçe , tarla, 
harman yeri gibi musakka ! o lmıyan gayr imenkul mallar üzer inde siyasî 
parti ler tarafından (3) üncü maddedeki maksat dışında kul lanı lmak üze
re b ina yapı lmış ise bu yerlerin arsa ve bina kıymetleri (5) inci maddede 
gösteri len heyet tarafından takdir edilerek bu kıymetlere göre şüyulandı-
rılır. 
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1969 

Arsa kıymeti, ikinci maddeye göre iade edilen ve arsanın eski sahibi 
o lan daire ve müessesenin hissesini ve bina kıymeti de siyasî part inin 
hissesini teşkil eder ve bu hisselere göre tapu dairelerince adlar ına tesi-
cilleri yapılır. 

GALİP K INOĞLU (Gazianteb) — Yine bu maddede bir noksanl ık gö

rüyorum. Bi lmem, belki a ldanıyorum. 

Şimdi (müessesattan bedelsiz) diyor. Az bedelle, yani kanuna aykırı 

olarak bedel takdiri suretiyle almışsa ve o da musakka f ise ne o lacak? 

NECİP BİLGE (Niğde) — Altıncı maddede var. 

GALİP K INOĞLU (Devamla) — Bir de t rampa vardır. 

6 ncı madde şuradaki hükme tâbi midir? Bu madden in h ü k m ü n e gö

re tarla veya arsa al ınmış; bu, tarla iken, bahçe iken üzerine b ina yapı l 

mış, ne o lacak? Şüyulandıracağız. Fakat bu yalnız bedelsiz o lanlara has

redi lmiş gibi geliyor bana. Peki bedelli ise bu tarla bahçe ne o lacak? Ka

nuna aykırı bir bedelle al ınmışsa iade edilecek. Fakat musakka f bir hale 

geldi ise, o zaman bu maddeye ilâvesi lâzımdır. T rampa suretiyle a l ınmış

sa ki, bunun için 6 ncı maddede kayıt vardır. 

BAŞKAN — Komisyon, az bedelli ve trampa edilenler hakkında mü

talâanızı soruyorlar. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT BİLGİN (izmir) — Efendim bu
rada sadece bedelsiz olarak alınan arsalar ve bunların üzerine yapı lan 
musakkaf lar mevzuubahist ir . Az bedelle al ınmış olan arsaların şüyulan-
ması imkânını göremiyoruz. Ne gibi bir şüyulanma yapılabi l ir? Bu itibar
la az bedel tâbiri bu hükmün şümulüne girmeyecektir . Yani takdiri be
delle olacaktır. 

M U H A R R E M T U N C A Y (Balıkesir) — 4 üncü madde muhtev iyat ında 
arsa, bahçe tarla ve harman gibi fıkralar arasında zeytinlikler ve porta
kallık dâhil midir? 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Dâhildir. 

BAŞKAN — Dâhildir diyorlar, bu suretle zapta geçmiştir . 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) — Zeytinl ik 

de dâhildir, portakall ık da dâhildir, hepsi dâhildir. Toprak üzer indeki 

ağaçlar gayr imenkulun mütemmim cüzü mahiye tindedirler. Hattâ ağaç

ların meyvalar ı dahi gayr imenkule tabidir. Meyvalar toplanıp gayri-

menkulden ayrı l ıncaya kadar aynı hükümler onlar hakkında da tatbik 

edilir. Bu itibarla yanlışl ığa mahal kalmaz. Muharrem Bey arkadaşımız ın 

endişes ine zanneder im mahal yoktur. 
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M U H A R R E M TUNCAY (Balıkesir) — Teşekkür eder im. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, Galip Kı-

noğlu arkadaşımız ın bedelle al ınmış arsalar, yani gayr imusakkaf yerler 

hakkında hüküm olmadığı yo lundaki iddialarına cevap arzedeceğim, 6 

ncı madde bu meseleyi halletmiştir. Çünkü 6 ncı madde : "Bedel suretiy

le takdirle siyasî partilere temlik ettikleri gayr imenkul ler" denil iyor. Bina 

deni lmiyor. Şu halde gayr imenkul içine arsa da giriyor. Arsa bunun içi

ne girdiğine göre, eğer bir bedel mevcutsa ve onun üzerinde bina yapıl

mışsa arsayı bedeli mukabi l inde iade edeceğiz. Ondan sonra da 6 ncı 

maddeye göre şüyulandıracağız. Bu itibarla 4 üncü maddeye bir şey ilâ

ves ine lüzum yoktur. 

T rampa ise buraya girmez. Çünkü trampa zaten bir bedel mukabi l i 

demektir . Art ık maddenin siyakını bozmıyal ım, bunu böyle kabul edel im. 

BAŞKAN — Değiştirge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanl ığa 

4 üncü madde (bedelsiz) kel imesinden evvel mer' i kanun hükümler i 

ne aykırı olarak bedel takdiri veya trampa suretiyle şeklinde maddeye ilâ

vesini teklif ederim. 

Gazianteb Milletvekil i 

Galip Kınoğlu 

B A Ş K A N — Önergeyi nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar. . . Önerge 

nazarı dikkate al ınmamıştır. 

4 üncü maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . 
Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde komisyondan geldi, yeniden okuyacağız. 

M A D D E 3. — İkinci maddenin dışında kalıp Halkevi olarak inşa edil

miş veya inşa edilmekte bulunan veya 1 Mart 1950 tarihine kadar kıs

men veya tamamen Halkevi olarak kullanılmış veya her hangi bir sosyal 

maksat veya âmme hizmeti için kul lanma gayesiyle k ısmen veya tama

men halktan toplanan teberru ve bedenî yardımlar la inşa edildiği halde 

bir siyasî parti namına tescil edilmiş bulunduğu il veya ilçe idare kurul

ları tarafından tesbit edi lmiş olan gayrimenkuller in kayıtları Devlet adı

na res'en tashih olunarak ilgililere yazı ile ihbar edilir. 

Halkodası olarak inşa edilmiş veya edi lmekte bulunan veya bu adla 

k ısmen veya tamamen kul lanı lmakta olan gayr imenkul ler bulunduklar ı 

köy veya belediyeler adına res'en tescil ve tapulu olanların kayıtları bun

lar adına tashih olunarak ilgililere yazı ile ihbar edilir. 
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BAŞKAN — Mazhar Şener. 

M A Z H A R ŞENER (Giresun) — Arkadaşlar, komisyondan şunu öğren

mek ist iyorum. İki noktanın tavzih edilmesini rica ed iyorum. 

Birincisi; kanunun ikinci maddesine göre bu maddede yazıl ı müesse 

selerden bedelsiz terkedilmiş gayrimenkuller eski sahipleri namına kayıt

ları tashih edilecek, yani geri verilecek. 

Şimdi bir de, 4 ncü madde var. Eğer bu terkedilmiş gayr imenkul ler in 

meselâ arsası üzerinde sakaf yapı lmış ise bu takdirde şüyulandır ı l ıyor. 

Halbuki 3 ncü maddede Halkevi olarak yapı lmış binalar arsalarının ne 

olacağı hakkında bir sarahat yoktur. Halkevleri Hazineye geçeceğine gö

re eğer arsası belediyeye ait ise o arsa belediyeye mi geçecek yoksa Hal-

keviyle beraber Hazineye mi geçecek? Bunu öğrenmek ist iyorum. Bu bir. 

İkincisi; 3 ncü maddede sadece Halkevi tâbiri geçiyor. Ha lkev inden 

kastedi len mâna şudur : Hepiniz bilirsiniz ki, Halkevi dediğimiz z aman 

muhtel i f hizmetleri gören bir müessese karşımızda tecesüm etmektedir . 

Bu müessesenin muhtel i f kolları vardır. Kütüphane için, spor için ayrı 

ayrı binaları olan bir Halkevi manzumes i karşımızda vücut bulursa bu 

takdirde bunlar da Halkevi me fhumuna dâhil olarak iade edilecek midir? 

Bunu da öğrenmek istiyorum. Komisyon lütfen tavzih etsinler. 

BAŞKAN — Peki efendim komisyon izahat verecek. 

KOMİSYON ADINA BEHZAT BİLGİN (izmir) — Efendim arkadaşımız 

Mazhar Şener Belediyeye ait bir arsa üzerine Halkevi inşa edi lmiş ise 

Halkevinin y ine Hazineye intikal edip etmiyeceğini soruyorlar. Üzerine 

Halkevi inşa edilmiş olan arsa belediyeye de ait olsa Halkevi Haz ineye in

tikal ettiği gibi bina ile birlikte arsası da Hazineye intikal edecektir . 

İkinci soruları, Halkevi adı içerisinde onun bütün şube ve teferruatı 

dâhildir. Bunlar bir veya ayrı ayrı binalar halinde de olsa kül hal inde 

Halkevidir ve tamamı bu kanunun hükümler i dahil ine girecektir. 

M A Z H A R ŞENER (Giresun) — Zapta geçsin... 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz istiyen yoktur. 

Maddeyi reyinize arzediyorum, kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul 

edilmiştir. 

M A D D E 5. — Mahall in hukuk dâvalarına bakan en yüksek derecel i 
yargıc ının seçerek yemin ettireceği üç bilirkişiden teşkil o lunacak bir he
yet taraf ından (4) ncü maddede belirtilen yerlerle binaların kıymetleri ; bi
nanın inşa edildiği tarihteki rayiç nazarı dikkate a l ınmak suretiyle ayrı 
ayrı tespit ve alâkalı lara tebliğ olunur. 
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Tebl iğ tarihinden itibaren (15) gün zarfında alâkalı ların k ıymete itiraz 

hakları vardır. 

İtiraz, şifahi muhakeme usulüne tevfikan yargıç taraf ından umumi 

hükümler dairesinde tetkik edilerek hükme bağlanır. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyen yoktur. Maddeyi oyunuza 

arzed iyorum : Kabul buyuranlar. . . Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 6. — Genel, katma ve özel bütçeli daire ve belediyelerle köy

lerin, zamanlar ında mer'i kanun hükümler ine aykırı olarak bedel takdiri 

suretiyle siyasi partilere temlik ettikleri gayr imenkul mal lar ın kayıtları 

evvelce takdir edilen bedel ödenmek suretiyle eski sahipleri ad ına tashih 

olunur. Tramplar da bu hükme tâbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yoktur; maddey i oyunuza 

arzed iyorum : Kabul buyuranlar. . . Etmiyenler.. . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 7. — Her hangi bir tüzel kişinin malı iken bedelsiz o larak si

yasi parti lerin mülkiyet ine geçiri lmiş olan gayr imenkul mallar, bu tüzel 

kişi mevcut ise adına, değil ise Devlet adına tescil edilir. Bu suretle Dev

lete intikal eden mallarla (3) üncü madde gereğince Devlete geçen malla

rın siyasi dernekler dış ında benzeri derneklere veya evvelki tüzel kişinin 

gayes ine taallûk ettiği hukuku âmme müesseseler ine bu kanunun meri

yet inden it ibaren iki sene içinde kısmen veya tamamen parasız intifa 

hakkını tahsise Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

HAYRETT İN ERKMEN (Giresun) — Efendim, bu madde üzer inde bi

risi, bir tâbir dolayısiyle, diğeri de anayasanın hükmü muvacehes inde iki 

noktada tereddüde düştüm, bu hususların açıklanmasını r ica edeceğ im. 

Bir kere madde başlarken (Her hangi bir tüzel kişinin) denil iyor. Tü

zel kişi, hükmi şahıs karşılığı olsa gerektir. Diğer maddelerde Halk Par

tisinin iktisap ettiği malların maliklerinin kimler olduğu sarahaten gös

terildiği halde yani maliklerin âmme vasıfları kanunda tasrih edildiği hal

de burada sadece tüzel kişi denmesi tatbikatta hükmi şahısların malla

r ına da bir taallûk ifade eder ve bir teşevvüş vücuda getirir mi? Bundan 

endişe ediyorum. 

İkincisi : Anayasaya taallûk eden endişem şudur : Bu madde hükmü, 

infisah eden hükmi şahıslara da taallûk etmektedir. Eğer bu şahıslar 

mevcut değilse Hazineye intikal edecek, Devlet emvali olarak tescil edile

cek ve tescil edi lmiş olan bu mallar Bakanlar Kurulu karariyle eski ma

likine, yoksa eski malikin gayelerine yakın gayesi olan derneklere tahsis 

edilecektir. 
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Anayasanın bir maddesi şöyle diyor : (Devlet malları bütçe dışı har-

canamaz. ) Filvaki bu maddenin yazı l ışında bir "evolut ion" o lmuştur . 

Mülkiyet nakli mevzuu, intifa hakkına intikal ettirilmiştir. Fakat ben im 

anlayış ıma göre intifa hakkını tahsis etmek bir nevi harcamadır . Çünkü 

Hazineyi semereden mahrum bırakmaya müncer olur. Kaldı ki, tahsis 

keyfiyeti o malı kul lanmaya hak verdiğine göre zamanla aş ınmada y ine 

bir nevi harcamadır . Bu itibarla Hazineye mal o lmuş ve Devlet n i zamına 

tâbi o lması lâzımgelen bir gayrimenkulu; gerek semereden mahrumiye t 

ve gerek tedrici y ıpranma suretiyle, bütçe dışı harcamaya imkân olma

ması gerektir. 

Bu mevzuda; ayrıca bir endişe daha hatır ıma geliyor : Bakanlar Ku

rulu bugün bir tahsis yapmıştır , yani eski bir derneğe ait gayr imenkulu 

eski derneğin gayesine yakın addettiği bir derneğe tahsis etmiştir. Yar ın 

bir değişiklik vukuunda gelecek, bir Bakanlar Kurulu aynı ölçülere r iayet 

edip onu orada ipka edecek mi? yoksa şu derneğin gayesi eski derneğin 

gayesine yakındır diye bir teşevvüşe meydan verecek midir? Bütün bun

ların tavzihini istirham ediyor ve bu hususta bir değiştirge takdim ediyo

rum. 

BAŞKAN — Hâmit Şevket İnce. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Efendim, bu madden in birinci fık

rasını tekrar hatır latmak için okuyorum : "Her hangi bir tüzel kişinin 

malı iken bedelsiz olarak siyasi partilerin mülkiyet ine geçir i lmiş olan gay

r imenkul mallar, bu tüzel kişi mevcut ise adına, değilse Devlet adına tes

cil edilir." Bizim evvelce bir Türkocağı müessesemiz vardı. Y ine bugün de 

bir Türkocağı müessesemiz vardır. Acaba bunlar başka başka mıdırlar, 

yoksa aynı mıdırlar? {Başkadır sesleri) Başka başka o lduğunu kim takdir 

edecektir? {Hukuk ilmi sesleri) Ben hukukçu olmadığ ım için soruyorum za

ten. Şimdi maksat , gaye, hedef bu ise yani yeni Türkocağı bâzı tadilât ya

parak evvelkinin maksadından ayrı lmamışsa, bunda şu virgül vardır. 

Buraya şu tâbir ilâve o lunmuştur, eskisinde mevcut olan şu kayıt kaldı

rı lmıştır gibi tefsire mahal verecek ihtilâfatı hukukiye karş ıs ında kalabi

liriz. 

Hi lâ l iahmer kalktı, Kızılay oldu (O o ses/en) Efendim, müsaade buyu

run. Belki tüzüğünde o vakit bir tadilât yapı lmış olabilir. B inaenaleyh 

bugünkü Türkocağı da dünkü Türkocağının maksat ve gayes inden ayrıl-

mışsa yani iptida ile intiha arasındaki mesafe değişmişse aynı maksad ı 

gütmediğ i anlaşılır. Fakat hedefi hakkında noktai hareket bir ise bunun 

üzer inde yapı lmış olan tadilât bahse mevzu teşkil e tmek lâzımgelir. 
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Bakınız arkadaşım, hukukçular bunu bilir diyor, hukukçular arasın

da kanunun neşrinden sonra ihtilaf çıktığı gibi, şimdi dâhi mahal l î ihti

lâf bir vaziyet hâsıl oluyor. Onun için ben şöyle bir mütalâa arzed iyorum 

ve komisyon arkadaşlarının bu hususta beni tenvir etmelerini r ica ediyo

rum : 

İnfisah etmiş, fakat aynı karakteri taşımak üzere tekrar teşekkül et
miş müessese lere kendiler inden alınan mallar veri lecek midir? Ben bir 
ocakçı arkadaşınız ım ve ihtiyarlamış bir ocakçıyım. Bizden 265 gayri
menkul alındı. Aynen, febiha bize iadesini ben dahi bugün Devlete zarar 
verecek kadar istiksar ediyorum. Vicdanım buna razı değildir. Evet 265 
gayr imenkulu bize vermezler ve vermemeler i de doğru olur. Fakat hiç ol
mazsa muayyen miktarda bâzı gayrimenkuller in bize ver i lmesi doğru 
olur. 

Kafanı sall ıyorsun Sıtkı Bey. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) — Hüküm var, Bakanlar Kuru luna salâhi

yet veril iyor. 

H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Devamla) — Maksadu gayesi ipt idadan inti

haya kadar aynı hedefi güden ve fakat evvelce feshedilip yeniden hareke

te geçen müesseseler; Muall imler Birliği ve onun yerine kaim olan her 

hangi bir müessesenin hakları mahfuz tutulmalıdır. Yani takdir Hükü

mete terkedi lmemelidir. Bu hususta encümenden izahat ist iyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 

KOMİSYON ADINA BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, 

Hayrett in Erkmen arkadaşımız tereddüt ettiği bir iki noktayı sormuştu. 

Bu maddedek i tüzel kişi tâbirinden kasdın ne olduğu aşikârdır. Burada 

Türkocaklar ı , Muall imler Birliği gibi feshedilmiş olan ve 2 nci madden in 

şümulüne feshedilmiş o lmak itibariyle girmiyen yukarda arzett ikler im ve 

emsal i müesseseler kasdedi lmiş bulunuyor. Arkadaşımız, bu gibi binalar 

Hazineye intikal ettikten sonra aynı gayeyi güden derneklere tahsis edi

lebi lmesi Anayasanın Bütçe hakkındaki hükümler ine aykırı o lmaz mı? 

diye bir tereddüt izhar ettiler. Burada bir harcama yoktur. Esasen bu 

mallar ın geri al ınması.yani hakiki sahiplerine intikal etmesi Devlete bir 

irat temini maksadiyle değildir. Bu gibi malları Devlet tahsis edebil ir. Bu 

tahsisin Anayasaya aykırı bir mahiyet taşımadığını arzetmek ist iyorum. 

Hâmid Şevket İnce arkadaşımızın Türkocaklar ı hakkında ileri sür

dükleri fikre gelince; Türkocaklar ı feshedilmiştir. Bir derneğin fesih şek

li ne o lursa olsun bir emri vâki, bir emri hakikidir. Eski Türkocaklar ın ın 

bir şahsiyeti hükmiyesi şimdi mevcut değildir. Aradan epey zaman geç-
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tikten sonra yeni bir dernek kurulmuştur. Kanuni mâni o lmadığı için 

Türkocaklar ı adı verilmiştir. Eski münfesih, gayr imevcut bir cemiyet , em

vali Halk partisince al ınmış o lduğuna göre yenilerin bu kanuna nazaran 

hiçbir hakkı yoktur. Fakat yeni Türkocaklarının bu binalar bak ımından 

eski sahibi olan Türkocaklariyle gaye ve hedef birliği mevcut o lduğu için 

Bakanlar Kurulunca nazarı itibara al ınmak suretiyle bu binalardan bir 

kısmı yeni Türkocaklar ına tahsisinde hiçbir mâni yoktur. Ve böyle hare

ket edileceğini tahmin etmek mümkün olabilir. Fakat hiç k imse bunu ön

ceden tesbite muktedir değildir. Nihayet bu, bir tetkik mevzuu olacak bir 

meseledir . 

Hâmid Şevket İnce arkadaşımız Kızılayın Tüzüğünden de tadilât ya

pı lmış o lmasına rağmen aynı cemiyet olup o lmadığ ında itiraz ettiler ki, 

onun bununla alâkası olamaz, zannediyorum. Bir cemiyet in tüzüğünün 

değişmesi o cemiyetin şahsiyeti hükmiyesini gel iştirmez. Burada tüzük 

değişmesi değil, bir cemiyetin kendi kendini feshetmesi vardır. Eski Tür

kocakları da, ne şekilde olursa olsun, kendi kendisini fethetmiş, bir şah

siyeti hükmiye o lmaktan çıkmıştır. Bu itibarla hiçbir hak eddia edemez 

ve bu mevzuda hiç bir haktan istifade edemez. Bu husustaki mâruzât ım 

bundan ibarettir. 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRI ÖVER (Manisa) — Bir sual soracağım. 

Müsaadeniz le buradan sorabilir miy im? 

BAŞKAN — Buyurun. 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) — Efendim, Türkocakla

rının nasıl feshedildiği izah edildi ve bütün memleket bunu bilir. Ş imdi 

yeniden Türkocaklar ı açılmıştır. Halen azasının kiraya tuttuğu evlerde 

çal ışmaktadır . Her ne şekilde olursa olsun bu Türkocaklar ı feshedildi di

ye malları veri lmiyecek midir? Kanun metninden ben im anladığ ım, bir 

günahın, bir cürmün tamiridir. O halde eski Türkocaklar ı şeklen feshe

dilmiş, ikrahla feshedilmiştir. Bu ocakların mensuplar ı , ocakları feshedi

yoruz, dedikleri vakit kasti ve birrıza bir beyanda bulunmamış lard ır . Ka

nunun ruhuna aykırı beyanda bulunuyorsunuz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Türkocakları mensuplar ın ın gayrika-

nuni olarak feshedildiği ve mevcudiyet inin devamını iddia ediyor larsa 

mahkemeye müracaat ederek bir karar almaları ve mahkeme i lâmiyle bir 

hak iddia etmeleri icabeder. Bugün bir vaziyeti hukukiye karşıs ında bu

lunuyoruz. Bu vaziyeti hukukiye ocakların feshedilmiş o lduğu ve mevcut 

olmadığıdır. Bunun münakaşa yeri burası değildir. 
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BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Aksine beyenatta bu lunuyorsun. 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) — Eğer fikir böyle ise siz 

de Halk Partisinin iddiasını tasdik ediyorsunuz. O da mahkemeye gidin 

diyor, biz de mahkemeye gideceğiz. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Siz ocakların feshedi lmediğini mevzu-

ubahis ediyorsunuz. Bu ocaklar ne şekilde feshedilirse edilsin (Gürültüler) 

infisah halindedir. Aksi takdirde bu keyfiyet kanunun 7 nci maddes in in 

değil 2 nci maddesinin hükmüne girer. Eğer mevcut olsaydı. Mevcut ol

madığı içindir ki... 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) — Mevcuttur, r esmen 

açılmıştır. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Siz mevcuttur diyorsunuz. Bunu hal

ledecek olan merci bir taraftan Bakanlar Kurulu, diğer taraftan da tesci

li yapacak olan dairedir. Bendeniz Bütçe Komisyonu adına arzed iyorum. 

Zaten raporumuzda da yazılmıştır. Biz, Türkocakları adı alt ında kurul

m u ş olan müessesenin yani eski Türkocaklar ının yeniden ihyasını eski 

şahsiyeti hükmiyenin devamı mânasına almadık. 

BAŞKAN — Söz Sıtkı Yırcalı nındır. 

Hamdul lah Suphi arkadaşımızın suallerine cevap arzetmeleri için sö

zü arkadaş ımıza vermiş bulunuyorum. 

SITKI Y IRCALI (Balıkesir) — Biz, bi lhassa kanun teklifimizin metnin

de bir kısım derneklerin ve cemiyetlerin mallarını kendi sahiplerine iade 

hakkını koyarken o günkü ikrah ve zorla teberru şartlarını da göz önün

de tu tmuş bulunuyoruz. Sadece bu bakımdan bu gibi malların Devlete 

intikalini kabul ediyoruz. Yani bu gibi gayrimenkuller zorla Halk Partisi

ne teberru ettirmek suretiyle al ınmış bulunmaktadır . Bu bak ımdan bu 

gayr imenkul ler i millete, sahiplerine intikal ettiriyoruz. Eğer bunlar ın 

içinde benzerleri , aynı gayeyi güden müesseseler hâlâ devam ediyorsa, 

y ine aşağıda gelecek bir maddemiz in son fıkrasiyle, Bakanlar kuru luna 

bu gibi aynı gayeyi takibeden derneklere bunların intifamın tahsisi salâ

hiyetini vermiş bulunmaktayız . Bu bak ımdan da, aynı hükmün ocakçı 

arkadaşlar ı tatmin edeceğini ümit etmekteyim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Teklif sahibinin bu izahatı karşıs ında komisyonun bir di

yeceği var mı? Zapta geçmiştir. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — İştirak ediyoruz 

efendim. 

B A Ş K A N — Mustafa Ekinci! 
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M U S T A F A EKİNCİ (Diyarbakır) — Muhterem arkadaşlar, bu m ü h i m 

kanunu müzakere ederken maddeler üzerinde hiçbir surette; hukuktan, 

hukuk kaidelerinden ayrı lmadan, aşırı bir heyecana, hisse tâbi o lmaksı

zın neticeler elde etmemizi şükranla, takdirle yâdetmek isterim. Ş imdi 

maddede görülüyor ki, daha evvel muhalefetin de beyanlar ında izah et

tikleri gibi, bir suitefsire uğraması muhtemel olan bu madden in hariçte 

suitefsirinin izalesi ve siyasi gerginliğin bertaraf edi lmesi bak ımından bir 

tadilin lüzumlu o lduğuna kani olarak bendeniz bir teklifte bu lunuyorum. 

Tekli f im gerek 3 üncü madde ile ve gerekse 4 üncü ve 7 nci maddeler iy

le Devlete intikal etmiş olan gayrimenkullerin âmme müessese ler ine tah

sis o lunması lüzumu hissedildiği takdirde Hükümet hangi müesseseye 

tahsis o lunacaksa bunların isimlerini tesbit etmek suretiyle bir sene zar

fında ve bir kanunla yüksek huzurunuza gelecektir. Yani eğer bunlar ın 

mülkiyet ini devretmek istiyorsa bunun bir kanun yoliyle yapı lması lâ

zımdır. Bakanlar Kurulu şunu iltizam etti, şu haksızlığı yaptı d enmemek 

bir suitefsire yol açmamak için bu tescil keyfiyetinin bir kanun yol iyle, 

teşriî mesuliyeti haiz yüksek Meclis tarafından veri lmesini, tahsis edil

mesini yer inde ve faydalı buluyorum. Şimdiye kadar takip ettiğimiz, hür

met ettiğimiz hukuk kaidelerine de daha fazla, hassasiyet göstermiş ve 

riayet etmiş oluruz kanaatiyle bu önergemi Yüksek Başkanl ığa takdim 

etmiş bu lunuyorum. Takdir yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arkadaşlar; evvelâ Türkocaklar ı 

meseles ine taallûk eden sualler üzerinde bendeniz de durmak ist iyorum. 

Komisyonun biraz evvel aynı fikirde söylemiş o lmasına rağmen bendeniz 

bu fıkrayı mevzuat ımıza uygun bulmuyorum. Türkocaklar ı şu veya bu 

şekilde feshedilmiş olabilir, bu ayrı bir meseledir. Malûmuâl in iz o lduğu 

veçhile şahsiyet hakiki şahıslarda doğumla başlar, ö lümle zeval bulur. 

Hükmi şahıslar için de vaziyet buna benzer şekil arzeder. Yani tüzüğün

de bir varlık olarak yaşama arzusunu izhar ettiği andan it ibaren şahsi

yet kazanır, fesih suretiyle de şahsiyeti zeval bulur. Hükmi şahıslar için

de kendi kendini fesihle değil kendi kendisini münsef ih addetmesi sure

tiyle bir şahsiyetin zeval bulması mümkündür . 

Bazan da hâkim hükmü ile feshedilebilir. Türkocaklar ı için hâk im 

hükmü yoktur, kendi kendisini feshetmiş vaziyettedir. Bunun bir ikrah 

eseri o lduğu iddia edilse de kanaat imce bu Türk ocaklarının münfes ih 

addedi lmesi için Medeni Kanunumuzda hususi bir hüküm vardır. Mede

ni Kanunun 70 inci maddesi şöyle bir hükmü ihtiva etmektedir . 
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"Cemiyet hali acze düşer veya idare heyetinin n i zamnameye tevfikan 

çeki lmesine imkân kalmazsa kendil iğinden münfesih olur". 

Türkocaklar ı da Medeni Kanunun 69 ncu maddes ine göre kendi ken

disini feshe karar vermek suretiyle şahsiyetini ikmal etmiş bu lunmakta

dır, zeval bulmuştur. 

Bunun bir ikrah eseri olduğu söyleniyor. Fakat Medeni Kanunun 70 

inci maddes in i nazarı it ibara alınca onun uzun müddet ten beri idare he

yetini teşkil edecek bir vaziyette olmadığını görerek münfes ih bir vaziyet

te o lduğunu kabul edemez miyiz? Uzun müddetten beri idare heyeti teş

kil edecek durumda değildir. Binaenaleyh 70 nci madde nazarı i t ibara 

alındığı takdirde Türkocaklarını kanunen münfesih saymak icabeder ve 

münfes ih sayılır. 

Bu itibarla şahsiyeti zeval bulmuş bir hükmi şahsiyetin mal lar ının ki

me tahsis edileceği üzerinde de Medeni Kanunun 50 nci maddes indeki , 

hususi hükümler i derpiş etmek icabeder. 

Türkocaklar ının mallarının Halkevlerine ikrah eseri olarak verildiği 

ileri sürülüyor. Bunu kabul edelim. Fakat, acaba Türkocaklar ı o zaman 

kendi kendisini her hangi bir ikrah mevzuubahis o lmaksız ın fesheylemiş 

olsaydı mallarını yine Halk Partisine vermez miydi? Kime vereceğini her 

hangi bir müsbet delile istinat ederek söylemeye bendeniz imkân göremi

yorum. Binaenaleyh mevcut durumu kabul etmek icabeder. Türkocakla

rı yen iden meydana gelmiştir. Gelmiştir ama, bugünkü Türkocaklar ın ı 

eski Türkocaklar ının devamı olarak kabul etmeye kanuni mesağ olmadı

ğı kanaat ındayım. Bu itibarladır ki; 7 nci maddenin mevzuubahis ettiği 

şekilde bugünkü Türkocakları kendisini evvelce mevcut olup infisah et

miş olan Türkocaklar ının devamı addederek evvelce malik o lduğu malla

rın bugün otomatik olarak kendisine iadesini bir kanun hükmü olarak 

isteyemez. Nitekim Bütçe Komisyonu ikinci maddenin müzakeres i sıra

sında bunu açıkça zikretmiştir. 

Bütçe Komisyonunun bu husustaki gerekçe fıkrasını müsaadeniz le 

okuyorum. "Mezkûr maddenin müzakeresi sırasında mefsuh Türkocak

larının bu madde hükmünden istifade edecek durumda o lmadığ ı izah 

edi lmiş ve umumi kabule mazhar olmuştur." deni lmektedir . Bu it ibarla 

bugün bu 7 nci maddenin mevzuuna giren malların Türkocaklar ına oto-

mat ikman iadesi hukukan mevzuubahis o lamaz kanaat indeyim. 

Yalnız, bendenizin umumi esas üzerinde şöyle bir fikrim var, biraz ev

vel Hayrett in Erkmen arkadaşımız birkaç sual irat ettiler ve bu madde

nin, b i lhassa Anayasanın 96 ncı maddesine mugayir o lup olmadığı hu-
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susunda komisyon sözcüsünün beyanatta bulunmasını istediler. Kana

at imce, 7 nci madde önümüzde müzakere etmekte o lduğumuz bu kanu

nun birinci ve ikinci maddesinin koymuş olduğu umumi prensipler in dı

şına çıkacak şekilde bir istisna teşkil etmektedir. Bunun neden ist isna 

teşkil ettiğini müsaadeniz le arzedeyim. Biraz evvel kabul edi lmiş olan bi

rinci ve ikinci madde : Genel, Katma ve özel bütçeli dairelerle belediyeler, 

köyler ve İktisadi Devlet teşekkülleri ve müesseseleriyle sermayesinin ya

r ıs ından fazlası Devlete veya âmmeye hükmi şahıslar tarafından temin 

edilen müesseseler i saydıktan sonra bir de umumi menfaat lere had im 

dernekleri sayarak, bunların siyasi partilere teburruda bu lunamayacak

ları, bedelsiz mal terkedemeyeceklerini ifade etmektedir. İkinci maddede 

(bu şekilde veri lmiş mallar varsa iade edilecektir.) deni lmektedir . Mevzu-

ubahis olan şey âmme hukukuna tâbi olan nevama hükmi şahısların ve

layet ve vesayeti alt ında bulunmaları dolayısiyle muayyen bir z amanda 

ikt idarda bulunan partinin siyasi nüfuzundan, otoritesinden istifade 

ederek o âmme müesseselerinin ve hükmi şahısların Devlet veya onun 

tazyikiyle siyasi partilere teberrude bulunamayacaklarını veya bedelsiz 

mal terkedemeyeceklerini ileri sürmektedir. Devletin hükmi şahıslar üze

rinde bir nüfuzu vardır, bunu suiistimal ederek onlar üzerinde bir tehdit 

ve baskı kul lanmak suretiyle mallarını almasını doğru bulmuyoruz . Ko

misyon raporları gerekçelerinde ve teklif sahipleri raporlarında belirtildi

ğine göre, bir âmme mülâhazasiyle bunun böyle yapı lmasının doğru ol

madığ ı ileri sürülmekle bu da kabul edi lmiş bu lunmaktad ı r . Ha lbuk i 7 

nci madde tamamiyle hususi hukuka tâbi olan, âmme hukuku ile hiçbir 

ilgisi bulunmayan, bir şahıs, sadece hükmi şahısları i lgi lendirmesi itiba

riyle kanunun 1 ve 2 nci maddeleri prensip dışına çıkmaktadır. Bu itibar

la kanunun umumi sistemine bu maddenin kabulü taraftarı deği l im. 

Bu maddenin kabul edi lmemesinin ikinci bir sebebi şudur : Madde 

sadece hükmi şahısları ele almaktadır. Medeni hukuka göre hükmi şa

hısları ele almaktadır. Hepimiz biliyoruz ki, Halk Partisi ikt idarda bulun

duğu sırada bu partiye teberruda bulunan, bedelsiz mal terkeden şahıs

lar sadece hükmi şahıslar değildir. Hakiki şahısların da bu şekilde taz

yikle malları alındığı vâkıdır. Hükmi şahısların bedelsiz veyahut bedel 

takdiri suretiyle bir muvazaa neticesi vermiş oldukları mal lar ın Haz ineye 

veri lmesi şeklinde olsun iade yo luna gidiyoruz da hakiki şahısların ver

miş oldukları malların niçin iadesi yo luna gitmiyoruz? Bunun hukuki se

bebini bendeniz anlayamadım. Bunun hukuki sebebi izah da edi lemez. 

Yani hakiki şahıslar tarafından verilmiş olan malların Hazine lehine ia

desi hususunda bir hüküm koymamanın sebebi anlaş ı lamamaktadır . Bu 
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madde kanaat imce umumi menfaatlere hadim olan cemiyetler bakımın
dan da bir tearuz teşkil etmektedir. Çünkü ikinci madde umumi menfa
atlere hadim olan cemiyetler tarafından siyasi partilere ver i lmiş olan mal
ların iadesini tazammun eden bir hüküm koymaktadır . O halde bu ye
dinci maddeye bu kelimeyi koymak bir tekerrür olur. Tekerrür ise bir ha
şivdir. Kanun sâzıı ise haşivden içtinap eder. O halde bu madden in ka
bu lünün doğru olmayacağı kanaat indeyim. 

Bir az evvel Hayrettin Erkmen arkadaşımızın bel irtmiş o lduğu gibi bu 
madden in birinci cümlesi. (Her hangi bir tüzelkişinin malı iken bedelsiz 
olarak siyasi partilerin mülkiyet ine geçiri lmiş olan gayr imenkul mallar, 
bu tüzelkişi mevcut ise adına, değil ise Devlet adına tescil edilir.) demek
te, ikinci cümlesi ise : (Bu suretle Devlete intikal eden mal lar la 3 ncü 
madde gereğince Devlete geçen malları siyasi dernekler d ış ında benzeri 
derneklere veya evvelki tüzelkişinin gayesine taallûk ettiği hukuku âm
me müeseseler ine bu kanunun meriyet inden itibaren bir sene içinde kıs
men veya tamamen parasız vermeye Bakanlar Kurulu yetkil idir. ) hükmü
nü tazammun etmektedir. Anayasanın 96 nci maddesi . . . (Onunla alâkası 
yok sesleri) Alâkası var efendim; 96 nci madde, devlet mallarının bütçe dı
şı harcanamayacağın ı emretmektedir . 

O halde intifa hakkı veri ldiğine göre burada bütçe dışı harcama var
dır. Binaenaleyh Anayasanın şu sarih hükmüne mugayir o lduğu kana
at indeyim. İzah ettiğim şu sebeplerle 7 nci maddenin kanun tekli f inden 
çıkarı lması hususunda bir takrir takdim ediyorum ve kabulünü rica edi
yorum. Takdir yüksek heyetinizindir. 

KOMİSYON ADINA BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Efendim, Necip Bilge 
arkadaşımız iki noktaya temas ediyorlar. Bunlardan birincisi, geri al ınan 
mallar ın hükümet tarafından tahsisinin bir bütçe dışı harcama olarak 
telâkki edilebileceği ve bu itibarla Anayasanın 96 nci maddes ine muga
yir olacağı keyfiyetidir. Bendenizin dün de arzettiğim veçhi le bunu, hu
kuku â m m e noktai nazarından, menafii umumiyeye had im cemiyet ler 
vaziyetini tetkik zaruretine bağlamaktayım. Ve Gaston Jeze 'den nakil ler 
yaparken bahsett iğ im âmme müesseseleri , ki, bu âmme müessese ler i 
devlet dairelerinin bir yardımcısı telâkki edilirler, bu sebeple bunlar bir
çok muafiyet lerden, istisnai hükümlerden faydalanırlar. Biz im Muhase-
bei Umumiye Kanunumuz Devlete ait emvalin; gayr imenkulun tahsisi 
için Hükümete salâhiyet vermiştir. Şimdi Hükümete intikal eden netice
de hayır derneklerine, menafii umumiyeye hadim derneklere mal olacak 
olan bu gibi binaların menafii umumiyeye hadim yardımcı müessese lere 
tahsis edi lmediğine bunun bir harcama teşkil etmediği aşikârdır. Bu ba
k ımdan Anayasanın 96 nci maddesine hiçbir aykırılık yoktur. 
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Arkadaşınız ikinci olarak, burada hükmi şahsiyet lerden bahsedi lme
sini ve halbuki hususi şahısların ikrah ile Halk Partisine satmaya mec
bur kaldıkları emlâkin istirdadı için hiçbir hüküm bulunmadığ ın ı ileri 
sürdüler. 

Pek tabiîdir ki hususi şahıslar hakkındaki ikrah ile menafii umumi -

yeye hadim dernekler veya tüzelkişiliklerin mâruz kaldıkları ikrah ara

sında büyük fark vardır. Bu müesseseler in idare heyetleri doğrudan doğ

ruya tek parti zamanında bu parti tarafından tâyin edi lmiş o lmak itiba

riyle onların arzusu haricine çıkmalarına ve bunun dışında bir karar it

tihaz etmelerine maddeten imkân yoktur. Aradaki ikrah buradan neşet 

ediyor. Halbuki hususi şahıs için bu şekilde bir ikrahın tasavvur edi lme

si imkânı yoktur, ispat edilmesi imkânı da, tabiî takdir buyurursunuz ki, 

çok güç olacaktır. Bundan dolayı onlar hakkında böyle bir hüküm konul

mas ına imkân görülememiştir . 

Bu 7 nci maddenin tasarıdan çıkarı lmasına gel ince; bu madde bi lhas

sa feshedi lmiş olan veya kendi kendilerini feshetmiş olan derneklere şâ

mil bulunuyor . Bunlar esasen tasarının diğer maddeler inde yer a lmamış 

lardır. 7 nci madde tam bir zaruretin ifadesidir. Necip Bilge arkadaş ımı

zın teklifinin nazarı itibara al ınmamasının muvafık olacağı kanaat inde

y im. 

BAŞKAN — Remzi Oğuz Arık. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhterem arkadaşlar ım, bu tarihî 
gün münasebet iy le bu madde üzerinde ben de birkaç söz söy lemek isti
yo rum. Halk Partisinin elindeki gayrimenkullerin tekrar millete, Devlete 
geçmesi dolayısiyle bi lhassa 7 nci madde bâzı şeyleri öne sürmektedir . 
Yeni imkânlardan millet olarak, Devlet olarak nasıl faydalanabi leceğini 
göstermektedir . 

Efendim, bu bi lhassa tüzelkişiler tâbiri enteresandır. Ele geçecek olan 

gayrimenkul ler i bu madde tüzelkişiler emrine vermeyi düşünmekted i r . 

Madde hukukçu arkadaşlarımızın himmeti ile ortadan kalkar mı, kalk

maz mı b i lmiyorum. Fakat kalkmadığı takdirde, (çünkü hukukçulara na

sıl karşı gelinebileceği ayrı bir mevzudur ) kalkmadığı zaman şu sahada 

durmak iyi olacaktır kanaat indeyim. 

Bir kere buradaki tüzelkişilerden kast, -bilhassa o devri nazar ı d ikka

te aldığımız zaman- sarih olarak düşünecek olursak Mual l imler Birliği ve 

Türkocaklar ının kasdedildiği kendil iğinden anlaşıl ıyor. Mual l imler Birli

ğinin bi lhassa o devirde hakikaten ne kadar faydalı o lduğunu hepimiz bi

l iyoruz. Hamdul lah Suphi bey dün burada ak saçlariyle hâlâ bir mual l im 
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o lduğunu söylediği zaman insan gözünün yaşını tutamıyor. Hakikaten 

böyle bir meslek derneğinin eline tekrar bu gayrimenkul ler in istifadesini 

terketmek çok iyi olacaktır. 

Yalnız şurası vardır ki, biz o Muall imler Birliğinin vaktiyle el inde bu

na benzer birtakım binaları bulunduğu için değil; çünkü bu betbaht mü

esseseler o zaman da doğrudan doğruya medresede idi ve bi l iyorsunuz 

Sultanahmet ' teki o fakir yer inde idi. Bu itibarla onların el inde büyük bir 

gayr imenkulun bulunduğunu düşünerek bunu iade etmek değil, bugün

kü tarihî imkândan, bugünkü rejim değişikl iğinden istifade ederek bir 

mual l imler sarayının üzerinde durmak suretiyle eline geçen fırsatı o şe

kilde kullanabil ir ki, bunun Türk münevver v icdanında bırakacağı yük

sek tesirden zannediyorum ki, ne Yüksek Heyetiniz, ne de bütün bir ne

sil müstağni kalmaz. 

Türkocaklar ına gelince; Hamdul lah Suphi Bey gibi bir hatibi d in leme

den de yaşı 40 ' ı geçenler çok iyi bilirler ki, Türkocaklar ı feyiz dağıtan bir 

müessesedir . Hangimiz oradan ilk şuuru almadık? Bi lhassa Çanakkale 

ve Galiçya'da, Ba lkanlarda, Kanal 'da, Kafkasya'da canını veren büyük, 

kahraman evlâtlarımız oradan aldıkları feyizlerle bu yola dökülmedi ler 

mi? Büyük Milletimizin sırat köprüsü olan Anadolu 'nun Kurtuluş Sava

şı nesilleri, oradan feyiz almadılar mı? Bunların hepsi o büyük ışıktan fe

yiz aldılar, buna hiç şüphe yoktur. 

Yalnız muhterem arkadaşlar ım, müsaade ederseniz bir noktayı belirt
mek ist iyorum. Bizim imparatorluk devrine ait Türkocaklar ı hâtıraları-
mızdadır . Fakat 1931' deki vaziyet hakkında da bugün bâzı şeyler bil
mekteyiz . Bütün kongrelerin zabıtlarını dikkatle okudum. Türkocaklar ı , 
bir ocaklı şuuru göstermek bakımından; 1931' de kaza ve kader in her 
hangi bir oku ile ortadan kalkmasaydı, borçlu olarak ortadan kalkacak
tı. 290 bin lira yalnız Ankara 'daki merkez binasının borcunu ödeyeme
mek durumuna düşmüştü. 2-3 ay, bazan 6-7 ay elektrik parasını vere
memekte idi. Bilhassa hademeler para alamadığı için hakikaten bizatihi 
muatta l bir halde idi. Bir feyiz ocağı olarak tanıdığımız bu müessese ni
çin bu hale gelmişti? İki sebepten : Bir defa sarih olarak, içinde çal ışan
lar eski kanaatlerini kaybetmişlerdi. Kongre zabıtlarını tetkik ettiğimiz 
zaman görüyoruz ki, (meselâ 1926 zabıtları bu münasebet le söylenebil ir ) 
Hamdul lah Suphi Bey birçok arkadaşlarının bi lhassa şikâyet mevzuu 
olan hiçbir iş yapı lmamasına karşılık verirken "ne yapay ım, diyor, beş ki
şi çalışabil iyor. 32 000 kişiye mukabi l beş kişi çalışıyor!" Bu ne korkunç 
meseledir ! Bu mevcut eski müessesenin nasıl bir vaziyette bu lunduğunu 
göstermeye kâfidir. Diğer taraftan bunu tabiî bu lmak icabeder. Kozmo-
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polit Osmanl ı İmparatorluğu içinde kimsesiz kalan Türk soyunun kendi
sine açtığı kulübün hakikaten o zaman mânası vardır. Şu kavmin "Teali 
Cemiyet i " , bu kavmin "Teali Cemiyet i " ni bağrında yaşatan bu imparator
lukta, Türk soyundan olanların da ayrı kulübünü bulmak, tabiî hakka
niyet ve adalete uygundu. A m a millet anlayışı 1931' de çok değişti . Yal
nız Türk soyundan gelenler değil; iradesi, zekâsı ile kül türünüzü ben im
seyenler de Türk sayılmıştır. Bu itibarla, ocakların fonctiunu ka lmamış
tır denebil ir. 1931 senesine kadar nihayet kendisini tutabilmiştir. Ana
dolu Kurtuluş Savaşını yaratan yiğitler nesil, meseleyi kökünden hallet
miştir. İmparatorlukta, bütün o başka ve ırkçı kulüpler in karş ıs ında 
"Türküm" demek bir medeni cesaret ve bir tarihî hizmetti . Halbuki Ana
dolu Kurtuluş savaşlarının ateşten gömleğini giyen nesli, bütün vatanı , 
bütün milleti Türküm, Türküm diyen ve Türk kalanın eline ve emrine 
vermiştir. 

Bu büyük fark başka sahalarda da var. Meselâ, muhte rem Hamdul 
lah bey dün bize dedi ki (Türkocakları sizin tasavvur edemeyeceğiniz in
kılâp hamlelerinin filizlerini verdiler. Meselâ kadının ilk defa orada cemi
yete girdiğini gördük. Doğru... doğru! Fakat, o ilk hanım, Hal ide hanım, 
ne kadar yapayalnız ve ne kadar zorluğa uğramış bir simadır. Halbuki 
bugün, Anado lu 'nun en ücra köşelerinde bile refikasını yanına alan Türk 
insanı binler ve binlerle sayılabilir. Attığımız hatveyi, kadın bahsinde, ge
çen harbler dolayısiyle şurada burada çalıştırdığımız kadınlar olarak de
ğil, doğrudan doğruya millî t ekâmülümüzün bize telkin ettiği bir mese le 
olarak hal letmiş bulunuyoruz. 

Sonra sayın üstat bize, (sizlere orada Garp müziğini dinlettik!) buyur
dular. O zamanki , manzara aynen-gözümüzün önüne geliyor : Erkânı
harp Binbaşısı Remzi Beyin iki yavrusu; Necdet ve hemşiresi Feriha! İki
si de hakikaten Garp musikisini çaldığı zaman hepimiz mest olurduk.. . 
Bugün Garp musikisi yalnız radyolarda değil, hemen hemen bütün mek
tep ve konservatuvar âleminde, bütün Avrupada takdiri ce lbedecek ka
dar öğrenmiş ve yapmakta bu lunmuş nesiller eline geçmiştir. 

Diğer taraftan arkadaşlar, o gün hayretle dinlediğimiz Osman Pehli-
van' ı bugün düzünelerle radyoda dinlemekteyiz. Ve yeni Osman Pehli
vanlar bize halk türküsünün harikalarını tatt ırmaktadır. Türk Devleti 
bugün dünyaya örnek olacak kadar güzel kütüphaneye maliktir. Biz im 
tarihimizin hâtıralarını burada muhafaza etmekteyiz. Bize dediler ki, ec
dadın hâtırası olan güzel sanat eserlerini de koruyorduk. 

Arkadaşlar , bize biraz heves mahsulü görünen bu masum ve güzel 
ko ruma işine karşı Türk Devletinin elinde en aşağı 60 tane müze vardır. 
Bu müzeler Türk tarihini ve ecdat hâtıralarını i lmin, insanlığın önüne, 
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birinci sınıf kolleksiyonlar halinde serpmektedir. Görüyor musunuz? 
Dün bir vazifesi olan hakikaten hareket noktası bir ş imşek gibi hepimize 
ışık olan bu muhterem ve muhteşem kulüpler; 193 T den sonra artık hik
meti vücudunu elbette kaybedecekti . Bugün böyle bir ku lübün varl ığına 
hayretle bakmayacak kim vardır? 

BAŞKAN — Lütfen madde hakkındaki tekliflerinizi söyleyiniz. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Devamla) — Maddeye geçebi lmem için muhte

rem vicdanlarınıza bu noktaları sarahaten arzetmekl iğ im lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar ım; bugün, Türk Milletinin muhtaç o lduğu mes

lekî teşekkülleri (ki, demokrasimiz in, matbuattan sonra, 6 nci kuvvet ini 

teşkil eder; dün eli kolu bağlanan bu kuvvet ) bugün, 14 Mayısın büyük 

feyziyle eli, kolu çözülmüş hayata fışkırmış bulunmaktadır . Bu meslekî 

teşeküller yalnız amele için değil, yalnız çitfçi için değil, fakat meslekle

rin en yaratıcısı olan muall imlerimiz için de ortaya atılmıştır. 

Bütün aydınların böyle bir meslek teşekkülünün kulübünden fayda

lanması mümkündür ve hayatîdir. 

Bu meslekî kulüplerin dışında Devletin üzerine aldığı bir yığın vazife 

vardır ki, hakikaten bu kulüplerin üzerlerine almaları da, yapmalar ı da 

lüzumsuz, imkânsızdır. Bu itibarladır ki, arkadaşlar ım, geriye bâzı şey

ler kalmıştır, o da şunlardır : Bugün halk eğitimi dediğimiz büyük, ana 

kitleyi hedef tutan teşkilâtımız yoktur. Dikkat ediniz, biz im bütün bed

bahtl ığ ımız büyük kitle ile bir uçurumla ayr ı lmamızdan ileri gelmiştir. Bu 

uçurum, yalnız Anadolu Kurtuluş Harbinde ve bir de 14 Mayısta ortadan 

kalkmışt ır . Bu bir leşmenin hangi harikaları yarattığını sizler pekâlâ bilir

siniz. Bu itibarla, aziz arkadaşlar ım; ana kitleyi o hale get irmek mecbu

riyetindeyiz ki, onlarla aydınların ve bugünkü hayatın uçurumu dolsun. 

Ancak, biz im kasdettiğimiz halkı yetişt irme dâvası, Halkevler inin köycü

lüğünden çok ayrıdır. Bir kültür kulübü olarak medeniyet tar ihimize ge

çecek olan bu müesseseler, sonradan tamamiyle iş göremez olmuşlardır . 

Bunun içindir ki, vaktiyle Halkevlerinin yaptığı düğünler, meşhur kuzu 

yemeler , eğlence kabil inden gösteriler gibi çalışacak bir kurulu düşün

müyoruz . 

Dün Halk Partisinin Genel Başkanı lütfen bu realiteyi düşünselerdi , 

"Ticanilerin varlığı, bu evlere olan ihtiyacı hâlâ gösteriyor." diye konuş

mazlardı . Geçende kabul edilen Atatürk'ü Koruma Kanunu ile bu Ticani 

hareket i gösteriyor ki Halkevleri vazifelerini yapamamış lard ır ve onları da 

gerçekten kapatmamak mecburiyet indeyiz. Arkadaşlar nasıl ki biz im 

muhte rem kulübümüz Türkocaklar ı İmparatorluk devrinin bir icabı idi-
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se, hâtırası ise ve bugünkü hayata cevap veremezse; halkevleri ve halko

daları da totaliter, tek bir partinin düşüncesine, emel ine uygun olarak 

kuru lmuş, o partinin nimetini tadabilmiştir. (Alkışlar) Bu itibarla bu var

lığı, bu teşekkülü kabul ve muhafaza edemezdik. Zaten birçok muhte rem 

arkadaşın demin beyan ettiği gibi, burası işlemez hale gelmişti , arkadaş

lar. Bir takım cicili bicili hediyecikler, kalemler, kininler alarak köylerin, 

tıpkı Afrika zencilerini aldatır gibi, a ldatmak istemenin bizim temenni

mizle alâkası yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Sevgili arkadaşlar ım, Türk köylüsüne vermeye borçlu o lduğumuz ni

metler, büyük hizmetler bu mudur? Elbette bu değildir. 

Arkadaşlar ım, ben halk eğitimi üzerinde durduğum zaman, ne öteki 

ku lübümüz, ne de Halkevleri ve Halkodaları misalleri gözlerinin önünde 

canlanıyor. 

Arkadaşlar ım, gözlerimin önünde canlanan başka bir misal var : Bir

leşmiş Milletler misali ! Birleşmiş Milletler eski Cemiyet i Akvamın milleti 

inkâr ettiği için kendisi de mahvolan eski Cemiyeti Akvamdan ayrı olarak 

şu hakikat i kabul etmektedir : Milletlerarası hayat o labi lmek için millet

lerin bu lunmas ı lâzımdır, demektedir. İşte bundan dolayıdır ki Türkler in 

bugünkü haleti ruhiyesi, milliyetçi Türkiye'nin anlayışı ile hakikaten 

Bir leşmiş Milletler anlaşabilmektedir. İşte Birleşmiş Milletler bugün halk 

eğitimi bahsinde en büyük teşebbüslerinden birisini yapmaktadır . Biz im 

Paris'teki arkadaşlarımız dönmüş bulunuyorlar. Ellerinde kocaman vesi

kalar var. Bundan anlıyoruz ki; Yakın Doğu'da Bir leşmiş Milletler halk 

eğitimi merkez i kuracaklardır. Bizim tecrübelerimiz bir zamanlar müs 

temlekemiz olan aziz komşular ımızdan çok farklıdır. Onları yet işt irmiş, 

o lmakl ığ ımız ı bir tarafa bırakın, fakat bizim seyyar kütüphaneler imiz , 

Halkevler imiz ve köy enstitülerimiz, tecrübe sahibi o lduğumuzun en bü

yük delilidir. Halk eğit im merkezleri düşünüldüğü zaman bu meseleyi ele 

a lmak lâzımgelir. 

Millî Eğit im Bakanlığının gayet güzel bir teşebbüsünü haber a lmış 

bu lunuyorum. Halk eğitimi ve kimsesiz çocuklar için bir u m u m müdür

lük kurulması düşünülüyormuş. Terbiyei Bedeniye U m u m Müdür lüğü

nün, memleket in sırtından boş yere milyonlar harcıyan bu müessesen in 

bir tek spor sahasında bile muvaffak olmadığını düşünerek bunun yeri

ne bu şekilde bir u m u m müdürlüğün kurulmasiyle birtakım malî müş

külâtı yenebil ir iz. Ki buna milletlerarası teşkilât da şüphesiz yard ım ede

bilir. 
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Yedinci maddenin icabettirdiği gayrimenkulleri bu teşekkülün emri

ne verirsek Birleşmiş Milletler daha kuvvetle yard ıma koşacak halka ve 

çocuklara kollarını açacaktır. 

Arkadaş lar ım, iki dakikanızı daha rica edeceğim : Tahayyül ve emri

nize terkett iğim bu güzel teşebbüsün bir başka cephesi de şu tatil zama

nında köpeklerle beraber sokağın çamuru ve toprağı içinde haşır neşir 

olan Türk çocuklarının terbiyesine ve korunmas ına ayrı lması olacaktır. 

Şurada bir Gazi Lisesi vardır. Onun arkasında terkedi lmiş bir h a m a m 

bulunmaktadır . Meslekim dolayısiyle bir kere alâkadar o lmuş idim. Ora

yı açt ığım zaman 14 tane kimsesiz çocuğun, dünyanın hiçbir yer inde 

rast lanamayacak bir şenaatla, kimsesiz olarak orada süründüğünü gör

düm. Yan ımdaki mektep müdürü gördü? İnsan gözlerinin yaşını tutamı

yor. Bütün Ankara 'nın, iyi belediye reisine rağmen, iyi belediye heyet ine 

rağmen sokaklarını geziniz. Bu başşehrin, bu milyarlara mal olan baş

şehrin çocukları tatilde nerededir? Köpekler nerede ise onlar da oradadır. 

Çamur , toprak ve pislik içindedirler. Bu çocuklar ki yu rdumuzu yarın 

bunlara vereceğiz; bu azgın, bedbaht, yarı vahşi, kendini kaybetmiş in

sanları tekrar mektebe nasıl ısındırabileceğiz? O halde bâzı milet lerde ol

duğu gibi biz im Türkiye 'mizde de, 14 Mayısın feyzinden istifade eden 

Türkiye 'mizde de, rica ediyorum, böyle bir müessesenin kurulmasın ın 

tam zamanıdır . 

Aziz arkadaşlar ım, dünden beri hukuk ve polit ika o kadar güzel ko

nuştu ki, nesiller bunu unutamayacak. Müsaade ediniz de biraz da ter

biye sanatı ve sosyoloji konuşsun. Bu geri alınan gayr imenkul ler ne ola

cak, k imse üstünde durmadı . Bu geri a lma dolayısiyle, siyasî dedikodu

lar sizleri rahatsız edebilir. Fakat bizim ele alacağımız bu gibi teşebbüs

lerle tarih bize lanet etmeycek, her halde minnet le anacaktır. 

Bu madde hakkında bir önerge ver iyorum. Kabulünü rica eder im. 

{Alkışlar) 

BAŞKAN — Yedinci madde hakkında Anayasa Komisyonu adına Mu

ammer A lakant arkadaşamız konuşacaktır . 

Y ine bu madde hakkında Emrul lah Nutku, Sıtkı Yırcalı, Hamdul lah 

Suphi Tanrıöver söz almışlardır. Vaktin ademi müsaades ine b inaen ya

rınki 8 Ağustos Çarşamba günü saat 15 te toplanı lmak üzere Bir leş ime 

son ver iyorum. 

B A Ş K A N - Efendim yedinci maddeyi görüşmeye devam ediyorduk. 

Anayasa Komisyonu söz istemişti, buyurun. 
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A N A Y A S A KOMİSYONU ADINA Y U N U S M U A M M E R A L A K A N T (Zon
guldak) - Sayın arkadaşlar, dünkü birleşimde, bugün müzakeres ine de
vam edeceğimiz yedinci maddenin amme hukukiyle ve Anayasa hukukiy
le a lâkadar olan kısımları hakkında bâzı sualler tevcih edilmiştir. Zanne
der im Hayrettin Erkmen' le Necip Bilge arkadaşlarımız sualleri tevcih 
edenler arasında bulunuyorlar. Sırf bu hususa mütaall ik o lmak üzere 
Anayasa Komisyonunun noktai nazarını arzedeceğim. Evvelâ yedinci 
madde ile iki hüküm tesis etmekteyiz. Birinci hüküm; yeni â m m e hük
mü bu tasarının heyeti umumiyesiy le ahenktardır. (Her hangi bir tüzel 
kişinin malı iken bedelsiz olarak siyasî partilerin mülkiyet ine geçir i lmiş 
olan gayr imenkul mallar, bu tüzelkişi mevcut ise adına, değilse Devlet 
adına tescil edilir) yani tüzelkişiler mevcut ise o tüzelkişiye, tüzelkişi eğer 
hayatta değilse Hazineye bu mallar intikal eder, kaydını ihtiva ediyor. 

Şimdi bu hükmün mütalâsında, türkocakları ve Mual l imler birl ikleri 
gibi dernekler hatıra gelmektedir. Ve hakikaten bu dernekler vaktiyle 
mevcut olup bilhâra mevcudiyeti kalmamış olan dernekler meyanmda-
dır, Türkocaklar ı ve Muall imller birlikleri yaşayan derneklerden midir, 
yaşayan derneklerden ise eski Türkocaklarının malları kendi l iğ inden 
Türkocaklar ına intikal edecek midir. Bu hususlar Anayasa ve Bütçe Ko
misyonlar ınızda müzakere edildi. Birçok milletvekili arkadaşlar ımız hu
kukî görüşlerini izah ettiler. Bu görüş, aynı zamanda, idare hukukunun 
ve bugünkü " jurisprudence" ın bir görüşüdür. Türkocaklar ı infisah et
miştir, bir fert gibi, hükmî bir şahıs da ölür. Ondan sonra gelen, başka 
bir hükmi şahsiyettir. Bu, milletvekillerinin hukukî mütalâalarıdır . Bu 
hususta hüküm vermek, idari kazaya taallûk eden bir mesele hakk ında 
hüküm vermek olur. Büyük Millet Meclisi bu şekilde bir hükme varma
ya gitmemelidir . Esasen maddenin içerisinde Türkocaklar ı o lduğu için 
vâki olan bu beyanat, Büyük Millet Meclisini bu hususta bir kararı ma
hiyet inde değildir. Arzett iğim gibi, Türkocakları bi lâhara eski vaziyet ine 
konulsa da, idari mahkemelere Şûrayi Devlete müracaat ederek bu dâ
vayı takip etmek imkânını kaldırmamalıdır. Biz burada bu şekilde hü
k ü m vermiş olursak, kazai hükme varmış oluruz. Bu da, Büyük Millet 
Mecl is inin Anayasa ile tâyin edilmiş olan salâhiyeti dış ında kalır. 

İkinci kısım, Hükümete intikal eden bu gayr imenkul ler in münas ip 

görülen müesseselere iki sene müddetle intifa hakkının veri lmesi keyfi

yeti Anayasaya mugayir mi, değil, mi? 

Arkadaşlar ın pek çoğunca malûmdur ki, ilk tasarı, milletvekil i arka

daşlarımız tarafından teklif edildiği zaman, Hükümete ver i lmiş olan bu 

salâhiyet mutlaktı . Yani bu zamanla mukayetti . Hükümet istediği z aman 
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bu şekilde Hazineye intikal etmiş olan gayrimenkuller i müessese lere ve
rebilir mahiyette idi. Fakat biz bunu âmme hukuku prensipler ine, 
mugayir bulduk. Ve âmme hukuku prensipleri, yazılı o lsun olmasın, 
(Duguit ) tarafından da ifade edildiği gibi, her medeni memleket te ve hu
kuk vicdanının hakikaten yer leşmiş ve teessüs etmiş o lduğu her memle 
kette tatbik edilen prensiplerdir. Bunlar tatbik edi lmezse o memleket te 
bir reaksiyon yaratıl ıyor. Hakikaten Heyeti Celi lede de bu şekilde bir re
aksiyon yaratı ldığını müşahede ettik. İşte bu bak ımdan vâki olan teklif
ler üzer ine iki senelik salâhiyeti, bir senelik salâhiyet hal ine indirdik. 
Tekli f sahipleri evvelce bu teklifi kabul ettiler. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Tahsis gene mutlaktır. 

M U A M M E R ALAKANT (Devamla) — Tekli f sahipleri bu bir senelik 
müddet i kabul ettiler ve ilk defa Anayasa Komisyonu da bir sene müd
detle bu salâhiyeti kabul etti. Şimdi Necip Bilge arkadaşımız , "Tahsis 
mutlakt ır " diyorlar. Maruzat ımın iyice tebellür etmesi için bir kere daha 
arzediyorum, bu mallar Hazineye intikal etmektedir. Görülüyor ki, y ine 
mut lak değildir. Kimlere tahsis edileceği mutlak olarak z ikredi lmemekte
dir. Eğer Necip Bilge arkadaşımızın sözleri bu ise, yine mut lak değildir. 
Hükümet bu malları siyasi o lmamak şartiyle, benzeri müessese lere , hu
kuku âmmeye mütaall ik müesseselere intikal ettirebilir. Yani her istedi
ğ ine veremez. Şu kayıtlarla, şu vasıftaki müesseselere verebilir, şekl inde
ki ibare mutlak değildir. Çünkü şu kayıtlarla mukayett ir , deni lmektedir . 
Müddet meselesi , ilk teklifte mutlak idi. Bu intikal eden malları Hükü
met, zamanla mukayyet olmaksızın, bu müesseselere, burada işaret edi
len müessese lere verebilecekti. İşte bu itiraz üzerinedir ki, evvelâ bu, bir 
seneye indirildi. Anayasa Komisyonu, Maliye Komisyonu ve Adalet Ko
misyonu, bir sene müddet le mukayyet olmak üzere çıkardı. Fakat görü
yoruz ki, Bütçe Komisyonu bunu bir değişikliğe uğratmıştır. Bu değişik
lik de iki cihetten vâki o lmuştur. Birincisi, zaman iki seneye çıkarı lmış, 
ikincisi, diğer komisyonlar ve tasarı mülkiyetini verdiği halde, Bütçe Ko
misyonu mülkiyetini değil, intifamı devretmiştir. 

Ş imdi â m m e hukuku prensibi, arzettiğim gibi, Devlete ait mal lar ın 

par lementer bir rejimde, par lâmentonun muvafakatini bi ldiren bir ka

nunla tasarruf edilmesini âmirdir. Nitekim Anayasada da Devlet malları

nın bütçe kanunları ile harcanacağı kaydını arkadaşlar bulmuşlardır . 

Bütçe Kanunu ile Devlet mallarının harcanmasını kabul etmek demek, 

hususi kanunla Hükümete böyle bir salâhiyetin veri lmesini Anayasa za

ten kabul ediyor demektir. Bütün prensip evvelâ Büyük Millet Mecl isinin 

bunu kabul etmesi ve bu malları kul lanmak için Hükümete salâhiyet ve-
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ri lmesidir. Bu salâhiyet Bütçe Kanununu ile verilir ve Bütçe Kanununa 

müşabih olan bir hususi kanunla da verilebilir. Ancak Bütçe Kanunu, 

bütün memleket lerde olduğu gibi bir sene müddet le mukayyett ir . 

Ş imdi bu umumi prensibe uygun olarak burada da Hükümete bu sa

lâhiyeti bir sene müddet le vermekliğimiz, Anayasa Kanununun ruhuna, 

â m m e hukuku prensiplerine uygun olur. Ümit eder im ki, Bütçe Komis

yonu da, diğer komisyonların yaptıkları gibi, buradaki iki senelik kaydı 

bir seneye indirmeye muvafakat ederler. O vakit arkadaşlar ımız ın, Ana

yasaya aykırı bir harekette bulunuyoruz, diye ileri sürdükler i endişe ve 

tereddütler ine mahal kalmaz. Bu salâhiyet veri ldikten sonra Hükümet 

bu mallar ın bir kısmını Türkocaklar ına verecek mi vermiyecek mi? Me

selesi kendil iğ inden ortaya çıkacaktır. Bu şekilde salâhiyet verdiğimiz 

takdirde, Hükümet Türkocaklar ına bu malların intifamı tahsis edebi le

cektir. Diğer komisyonlar ın kararlarına göre de mülkiyet ini verebi lecek

tir. Şu halde Yüksek Meclis salâhiyetini istimalde tamamen serbesttir. 

Hükümet in bu Türkocaklar ından müdevver malları Türkocaklar ına vere

bi leceğine dair şayialar çıktı. Bu salâhiyeti kul lanırken heyetiniz tenev

vür etmek salâhiyetine maliktir. İsterse Hükümetten sorup ma lûmat ala

bilir. Hasıl ı arkadaşlar; bu salâhiyeti Hükümete vermekte Anayasa bakı

mından mugayeret yoktur. Elverir ki; bir sene müddet le mukayyet olsun. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Bu bir sene müddet i niçin is

t iyorsunuz, maksat nedir? 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Devamla) — Kanunun çıktığı tarihten 

sonra bir sene içinde Hükümet bu şekilde Devlete intikal etmiş olan gay

r imenkul ler in diğer komisyonların kararlarına göre, mülkiyet ini , bir sene 

müddet le Bütçe Komisyonunun kararına göre, ise intifa yani istimal hak

kını iki sene müddet le verebilir. Bütçe Komisyonu bunu iki seneye çıkar

mış. 

M U Z A F F E R ÖNAL (Tokad) — İki sene içinde verecek? 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Devamla) — İki sene içinde k ısmen 

veya tamamen intifa hakkını tahsise Bakanlar Kurulu yetkil idir. Burada 

bir seneden, iki seneden maksat, bu kanun çıktığı tarihten it ibaren Hü

kümet iki sene zarfında bu takdir hakkını kullanabil ir. A m a aradan iki 

sene güzeran ettikten sonra artık Hükümet bu Hazineye intikal e tmiş 

olan mallar ın intifamı başka yere veremez. Bizim Anayasa ve diğer ko

misyonlar bunu bir sene müddet le tahdid etmiştir. Yani kanunun çıktı

ğı tarihten itibaren ancak bir sene içersinde bu salâhiyetini kullanır ve 

ondan sonra bu gayrimenkuller Devletin malı o lmuştur, Hazinenin malı 
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o lmuştur. Art ık Hükümet bunları başka yere devredemez, veremez. B.M. 

Mecl is inin kararı olmaksızın veyahut Bütçe Kanunu olmaksız ın. 

Şimdi muhterem arkadaşların bir kısmı bu bir senelik salâhiyeti dahi 

Anayasaya mugayir görüyorlar. Bunu izah ediyoruz. Diyoruz ki : Bir sene 

müddet i olursa, Anayasaya mugayeret şemmesi mevcut değildir. Çünki 

zaten Anayasa Devlet mallarının, paralarının tasarrufunu, bir sene ile, 

Bütçe Kanunu ile emretmiştir. Bütçe Kanunu, Umumi Bütçe Kanunu ol

duğu gibi muvakkat bir kanun da olabilir. Bir muvakkat kanunla da Hü

kümete bu şekilde salâhiyet vermek, Anayasanın ruhuna mugayir değil

dir. A m a bu müddeti iki seneye çıkarmak, Anayasanın ruhuna ve â m m e 

hukuku prensiplerine, Bütçe Kanunu hukuku prensiplerine bir mugaye

ret teşkil edebilir. Binaenaleyh Bütçe Komisyonu da diğer komisyonlar ın 

ve Anayasa Komisyonunun kabul ettiği bir sene müddet le bir tahdit ko

yarsa bir sene içinde Hükümet bunları tasarruf eder, bir sene sonra bü

tün tasarruflar Büyük Millet Meclisinin rızasına mütevakkı f kalır. 

ENVER KARAN (Erzurum) — Efendim, bir sene takyit, Hükümete ve

rilen salâhiyetin kullanılmak zamanının takyididir. Senelerin tevzi müd

deti mevzuubahis değildir. Halbuki bütçeye aldığımız takdirde, her sene 

o salâhiyetin kabul edilmesi mezvuubahist ir . 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Devamla) — Şimdi arkadaşımız diyor 

ki: bir senelik müddet kabul edilse bile bu, Hükümet in salâhiyetini tah

dit eder. Bütçe Komisyonunun mütalaa ettiği gibi, intifa hakkı elbette ki 

devam eder. Halbuki Bütçe Kanunu ile yapı lmış olsa o zaman devam et

mez diyor. Halbuki yine Bütçe Kanunu ile yapı lan tasarruflarda, çıkarıl

mış olan bâzı kanunlarla dahi, bir mülkün tasarrufunun bir seneden faz

la, i lelebet devamı için bir yere veri lmesine, B.M. Meclisinin salâhiyeti 

vardır. O hususta, salâhiyeti refeder bir hüküm yoktur. Â m m e hukuku 

bu hususta Hükümete salâhiyet vermemektedir . Hazinenindir, Devletin

dir, Milletindir. Milletin de mümessi l i B.M. Mecisidir. Ancak B.M. Mecli

sinin, ekseriyetle, kendi menfaatine o lmamak şartiyle, t amamen â m m e 

hizmet ine münhasır o lmak üzere, kayıt ve şartla Hazineye ait bir parayı 

bir â m m e müesseses ine temlike, salâhiyeti vardır. Fakat buna Hüküme

tin salâhiyeti yoktur. Binaenaleyh affınıza mağruren, y ine tekrar edey im; 

bir sene müddet le bir salâhiyet vermekle, gerek bütçe hukuku ve gerek

se â m m e hukuku prensiplerine karşı bir tecavüzde bu lunmuş olmaz. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, Anayasa Komisyo

nu Sözcüsü arkadaşımızın izahatından sonra suite fehhümlere mahal 

ka lmamas ı için bâzı noktaları tavzih etmek lüzumunu hissett im. 
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Bu yedinci madde hükmü vazıhtır. Birinci k ıs ımda diyoruz ki : her 
hangi bir tüzel kişi malı iken bedelsiz olarak siyasi parti ler mülkiyet ine 
geçir i lmiş olan gayrimenkul mallar, bu tüzel kişi mevcut ise adına, değil
se Devlet adına tescil edilir. Şimdi bu hüküm muvacehes inde Türkocak
ları veya Muall imler Birliği gibi feshedilmiş cemiyetlerin durumu ne olu
yor? Bunu dün de arzetmişt im. Türkocaklarının veya Mual l imler Birliği
nin, hattâ kerhen feshedildiğini biz, bu kanun gereğince, esasen kabul 
etmiş bulunuyoruz, yani fesihte ikrah olduğunu kabul ediyoruz. Hattâ 
daha ileri giderek, arzu edilirse, bu feshin keenlemyekûn olduğu da id
dia edilebilir. Ama buna rağmen yine Türkocaklar ının infisah hal inde ol
duğu keyfiyeti ortadan kalkmaz. Bu infisah, orada veri lmiş olan karar
dan neşet etmiyor, dün Necip Bilge arkadaşımın da üzerinde durduğu gi
bi, bizatihi Medeni Kanundan ve Cemiyetler Kanunundan doğan bir ne
ticedir. Çünkü bir cemiyetin hayatı inkıta kabul etmez. Bir cemiyet in 
mevcut olması için yönet im kurulunun her sene intihap edi lmesi, heyeti 
umumiyes in in her sene toplanması gibi kuyudu kanuniye vardır, bu ku-
yudu kanuniye yerine gelmedikçe cemiyet esasen infisah hal ine girer, ge
rek Medeni , gerekse Cemiyetler Kanunu gereğince. Binaenaleyh yen iden 
bir cemiyet kurmuş olsalar dahi bu cemiyetler, Kanunu gereğince sene
lik toplantılarını yapamadıklar ı ve yönet im kurullarını intihap edemedik
leri için tabiatiyle gayr imevcut olmuşlardır. Binaenaleyh bu kanuna na
zaran geri al ınmış malların kime inhisar edeceği meselesi sarihtir. 

Yani tescili yapacak müessese, adı geçen cemiyet in mevcut o lup ol
madığ ına bakacaktır . Buna bir itiraz vâki olursa, Muammer A lakant ar
kadaşımız ın burada söylediği gibi, ilgili taraf idari kaza meselesini hallet
mek imkânına da ima maliktir. Biz burada kendi anlayışımızı tespit et
mekle iktifa ediyoruz. 

Maddenin ikinci kısmına gelince : Bu, Hükümet in yapacağı tahsise 
taallûk etmektedir. Bu maddede Bütçe Encümeniniz , esasa taallûk eden 
bir değişiklik yapmıştır . Adalet Encümeninden gelen tasarıda bu emval , 
benzeri derneklere Hükümet tarafından verilir, denil iyor. Yani merkez
den devredi lmiş olacaktır. Bütçe Encümeni de bu kast ımıza muvafakat 
gösterdi. 

İntifa hakkı deniliyor. Tavzih etmek için söylüyorum, biz im kasdımız 

bir i lt ibasa mahal vermemesi için daha ziyade bu cemiyet ler in istifadesi

ne tahsisdir, ve bu bir zamanla mukayyet değildir. Yani her hangi bir ce

miyete, benzeri cemiyetlere, her hangi bir binanın intifaı tahsis edilebi

lir. Bu intifaı nezetmek salâhiyetine de maliktir. İnti fam nezi hakkındaki 

hukuki düşüncemi dün de arzetmiştim. Menafii umumiyeye hadim cemi-
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yetler idarenin okziliyeri, yardımcısı vaziyetindedirler. Bizim Muhasebe i 

Umumiye Kanunumuz Hükümete , kendisine ait olan bir mülkü her han

gi bir idare şubesine tahsisi salâhiyetini mutlak olarak vermektedir . Ona 

kıyasen menafi i umumiyeye hadim bir müesseseye de tahsisi mevzuu 

bahistir. Yoksa mülkiyetin devri asla mevzuubahis değildir. Ve burada 

bir harcama da varit değildir. Bunun için Anayasada bir aykırıl ığı yoktur. 

Hükümet sadece, kendi takdirine göre, benzeri bulunan cemiyet in vazi

yeti hukukiyes ini tesbit ederek ona bir tahsis yapabi lecek ve bu tahsisi 

her zaman nezedebilecektir. Nitekim menafii umumiyeye had im cemiyet 

sıfatını da Hükümet vermekte ve dolayısiyle Hükümet nezetmek salâhi

yetini haiz bulunmaktadır . Madde bu şekilde mütalâa edilirse kâfi vuzu

hu haiz o lduğu kanaatindeyiz. 

B A Ş K A N — Vacid Asena. 

VAC İD A S E N A (Balıkesir) — Efendim : müzakere mevzuunu teşkil 

eden 7 nci maddenin birinci fıkrası hakkında maruzatta bu lunmakl ı ğ ıma 

müsaadeniz i rica edeceğim. Bu sebeple maddenin bu fıkrasını bir kere 

daha okuyorum . 

Madde 7. — Her hangi bir tüzelkişinin malı iken bedelsiz olarak si

yasi parti lerin mülkiyetine geçiri lmiş olan gayr imenkul mallar, bu tü

zelkişi mevcut ise adına, değil ise Devlet adına tescil edilir. 

Adalet Komisyonunda yapı lan müzakerelerde birinci f ıkradaki (siyasi 
parti lerin mülkiyet ine geçiri lmiş olan gayr imenkul mallar, bu tüzelkişi 
mevcut ise adına) diye sevkedilen ibareden şu mâna kasdedi lmişt ir : 

Tüzelkişi , müsadereden sonra ve bu kanunun meriyete gireceği tari

he kadar bilâfâsıla, müstemirren hükmi şahsiyetini muhafaza etmiş, fa

aliyette bu lunmuş ise, bu vaziyetin ancak tespit edi lmesi ve tahakkuku 

hal inde, siyasi partilerin berveçhi bâlâ uhdesine geçiri lmiş olan mal lar ın 

tapu sicilleri, o tüzelkişi adına tashih edilir. Aksi takdirde yani tüzelkişi 

her hangi bir saik ile gasıptan sonra Kanunu Medeni hükümler in in me

ras imine uydurulmak suretiyle münfesih o lmuş veya feshedi lmiş ise ve 

hulâsatan zeval bulmuş ise, zeval sebebi ve mallarının gasıp saiki asla 

mülâhaza edilmeksizin, o tüzelkişilere ait mallar, y ine f ıkranın devam 

eden şu hükmüne ( değil ise de Devlet adına tescil edilir) ibaresinin 

hükmüne tâbidir, kanun izah edilen sebeplerle zeval bu lmuş olan tü

zelkişi lere tabiatiyle hak tanıyamaz ve tanımadığı içindir ki, bu mallar ın 

Devlete intikalini derpiş etmiş millî bünyeye maletmeyi düşünmüştür . 

Şayet ve biraz evvel arz ve izah ettiğim gibi zeval bulan tüzelkişi, mevzuu 

müzakere olan kanunun meriyet inden evvel ve hattâ mer iyet inden sonra 
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aynı statü, maksat , gaye ve unvan ile teşekkül etmiş olsa dahi, bu kanu

nun hükümler inden istifade edemiyecektir. Çünkü, zeval bulan şahsiyet 

ile b i lâhara vücut bulan şahsiyetin hukuki ittisal ve irtibatını mevzuat 

kaideleri ve hukuk prensipleri sahalarına alamaz, reddetmektedir . Bina

enaleyh, onuncu maddenin birinci fıkrasının, maruzat ımın bidayet inde 

okuduğum metninden maksut olan mâna bundan ibarettir, tatbikatta 

vukua gelmesi melhuz ve muhtemel ihtilâf ve ihtilâtları ön lememes i ve 

iht icaca medar olması bakımından yüksek Meclise bu dairede ve komis

yon adına mâruzâtta bulunuyorum. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar; yedinci 

madde üzerinde dünden beri konuşuyoruz. Ben kaani im ki biz im bu 

madde üzerinde yaptığımız konuşmalar az çok vakit harcamış, fuzuli ko

nuşmalardır . Şimdi arkadaşlar, gerek Anayasa ve gerekse yedinci madde 

hükmü esaslı olarak tahlil edildiğinde görülür ki üzer inde duru lmaya 

mahal o lmayan bir maddedir . 

Efendim, Kanunu Medeni hükmüne göre ve umumi hükümlere göre 

de bir tüzelkişi mevcutsa mallarının mülkiyeti onundur. Mefsuh ise za

ten mal Devlete intikal eder. Şu halde yedinci madde aynı esası kabul et

miş ve umumi hükümler dâhil inde tüzelkişi mevcut olduğu veya o lmadı

ğı takdirde bu malların sahipleri veya Hazinece tescil edileceğini kabul 

etmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, münakaşalar ediyoruz, diyoruz ki, Türkocaklar ı , 

Mual l imler Birliği mevcut mudur, değil midir? 

Arkadaşlar , bu Meclisimizi alâkadar eden bir iş değildir. Ve bu mad

dede de Türkocaklar ı mefsuhtur veya gayrimefsuhtur, diye bir met in 

yapmaya imkân yoktur. Biz kanunları umumi hüküm olarak koyuyoruz. 

Şimdi bu maddeye göre eğer Türkocakları mefsuh ise malları Hazine

ye intikal edecek, mefsuh değil ise malları kendisine verilecektir. Bunun 

bir yolu vardır. Tüzelkişinin mevcut olup olmadığı ancak Kanunu Mede

ni hükümler indeki tesis faslı ile hallolunur. Bu fesih sahih midir, gayri-

sahih midir? Bunu ancak hâkim halleder, şahit dinler, tahkik eder, onun 

vazifesidir. 

Binaenaleyh biz kazai vazife ile meşgul olarak uzun vakti harcadık. 

Madden in metni âmir bir hüküm taşıyor. Diyor ki; bu tüzelkişiler mev

cut ise malları kendilerine verilir. Mevcut değilse Hazineye intikal eder. 

Şu halde biz kanunu çıkarırız, alâkadar olan tüzelkişi mevcut o lduğunu 

ispat eder veya edemez. 
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Sonra arkadaşlar; gelel im tahsis salâhiyetinin Bakanlar Kuru luna ve

rilip veri lmiyeceğine. Hayrett in Bey arkadaşımız ortaya bu fikri attılar; 

ben bu fikirde değil im. Anayasanın Bütçe kanununu alâkadar eden fas

l ında diyor ki; Devlet malları bütçe dışı harcanamaz. Gayet tabiîdir. Büt

çe dış ında İcra Heyetinin hiçbir harcama yapamayacağ ın ı gösteriyor. Fa

kat Yüksek Meclisiniz bir kanun yapıp da filân şeyi harca dediği zaman

da bu da harcanıyor. Harcanmıyor mu? Sonra, tahsis mese les inde arka

daşlar ım yanl ış düşünüyorlar. Biz bedelsiz tahsis yapmıyor muyuz? Top

rak Kanunu ile birçok gayrimenkulleri tahsis etmiyor muyuz , etmiyecek 

miyiz? Şu halde tahsis yapı lmaz, diye bir şey ortaya a tmaya lüzum yok

tur. Bu kanun ile Bakanlar Kuruluna bu tahsis salâhiyetini ver iyoruz ve 

bu, Büyük Millet Meclisinin tabiî haklarından birisidir. 

Anayasadaki hüküm, bütçe harici harcanamaz demesi İcra Vekil leri 

Heyet inin yapacağı harcamaları takyit eden bir hükümdür . O it ibarla 

üzerinde fazla durmaya lüzum yoktur arkadaşlar. Maddeyi aynen kabul 

etmek zaruretindeyiz. 

BAŞKAN — Bahadır Dülger. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arkadaşlar, ben madden in Bütçe 

Komisyonu tarafından sevkedi lmiş olan şekline muarız deği l im. Yalnız 

dün akşam Necip Bilge'nin bu 7 nci maddeyi kaldırmak hususunda ile

riye sürmüş olduğu teklifine muarız ım ve muhal i f im. 

Necip Bilge, hususi hükme dayanarak ayrıca Anayasanın 92 nci 

maddes ine dayanarak, devlet mallarının tüzelkişilere tahsisine imkân ol

madığ ı hususunda ısrar ettiler. Kendilerine misal ile cevap vermek iste

r im. 

Bu misal lerden bir tanesi, Toprak Kanununa ait olan misaldir. Top

rak Kanunu gereğince, hiçbir para a lmadan, Bütçe Kanununa geç irme

den, tahsisattan tenzil e tmeden, topraksız köylülere toprak tahsis ediyo

ruz. Ayr ıca memleket imize muhtel i f memleket lerden gelmiş olan muha

cirlere de y ine Bütçe Kanunu ile tahsisat ay ırmadan ve hiçbir fası ldan 

tenzilât yapmadan devlet hazinesine ait olan toprakları tahsis edebi l iyo

ruz. 

Demek ki; devlet mallarının eşhası hususiyeye tahsisi için, muhak

kak surette Bütçe komisyonuna bir fasıl koymak, lüzumlu değildir. Bü

yük Millet Meclisi hâkimiyet haklarını kul lanarak hususi kanunlar la 

devletin mallarını veya o malların intifa haklarını eşhası hususiyeye ve

yahut hükmi şahsiyetlere tahsis edebilir. Bu maddenin bu şekilde kal

masının bir faydası vardır. 
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Arkadaşlar , bütün medeni memleket lerde maari f teşkilâtının yan ında 
halk terbiyesi ile uğraşan, halkın kültür ve sıhhat işlerini düze l tmeye 
gayret eden hususi cemiyetler vardır. Bu cemiyetler, biz im halkevleri gi
bi devlet hesabına kurulmuş olan binalardan bedava bir şekilde istifade 
ederler. Cemiyet lere en liberal memleket lerde böyle kolaylıkları devlet 
gösterir. Tâ ki, hususi cemiyetler kurulsun ve halkın kültür hizmetleri 
hususi cemiyetler tarafından başarı lmış olsun. Eğer ortadan bu madde 
yi ve bu maddenin hükümete tanımış olduğu salâhiyetleri t amamen kal
dıracak olursak, halkevlerinin veyahut ona mümasi l kültür dernekler i
nin yapacağı işleri Devlete tahsis etmiş oluruz ki bu, bizim anlayış ımıza 
göre bir devlet prensibine sahip olanlara yakışır birşey değildir. Böyle bir-
halk terbiyesini, Devletin kuracağı müesseselere tahsis etmek, ekseriyet
le totaliter ve fasit devletlere has bir şeydir. Onun için bu binaları , ser
best teşeküllerin istifadesine bırakmak, bizim anlayış ve prensipler imize 
daha uygun olur. Bu itibarla maddeyi Bütçe komisyonunun teklif ettiği 
şekilde bırakmak, memleket in menfaatleri icabındadır. 

BAŞKAN — Maddenin müzakeresinin kifayeti hakkında önergeler 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

7 nci madde hakkındaki müzakere kâfidir. Reye müracaat edi lmesini 
arz ve teklif eylerim. 8.VIII.1951 

Konya Milletvekili 
F. Ağaoğlu 

Yedinci madde üzerindeki görüşmeler in kifayetinin oya konmas ı arz 
o lunur. 

Çorum Milletvekili 
A. Başıbüyük 

BAŞKAN — Burhanett in Onat. 

BURHANETT İN ONAT (Antalya) — Arkadaşlar, Türkocaklar ı mesele
si mevzuubahis oluyor. Şimdi mesele mirasın taksimine kaldı ve kavga 
da başladı. Öyle anlaşıl ıyor. [Öyle şey yok sesleri) Arkadaşlar , bu Türko
cakları mevzuunda bizim de söyleyecek birkaç sözümüz vardır. Buna 
müsaade veri lmesini, bu önergenin kabul edi lmemesini r ica edeceğ im. 

BAŞKAN — Önerge aleyhinde bir kişiye söz verilir. Ondan sonra mü
zakerenin kâfi olup olmayacağı reye konulur. Onun için yedinci madde 
nin görüşülmesinin kâfi o lduğuna dair önergeleri oyunuza sunuyorum. 
Kabul buyuranlar, Etmeyenler.. . Yedinci madde hakkındaki müzakere ler 
kâfi görülmüştür. Bu madde hakkında değiştirgeler vardır, onları okuta
cağım. 
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B. M. M. Başkanl ığ ına 

Müzakere edilen kanun tasarısının aşağıdaki şekilde tadilini teklif 

eder im. 

Madde 7. — Her hangi bir tüzelkişiliğin malı iken bedelsiz olarak si

yasi parti lerin mülkiyetine geçiri lmiş olan gayr imenkul mallar, bu tüzel

kişilik mevcutsa adına, değilse Devlet adına tescil edilir. Bu suretle Dev

lete intikal eden mallarla 3 ncü madde gereğince Devlete intikal eden 

malların içtimai ve kültürel maksatlara matuf olarak Bakanlar Kurulun

ca tesbit edilecek esaslar dairesinde kullanılır. Ancak bu madde ve 3 ncü 

madde gereğince Devlete intikal eden malların istimal sureti ve tahsis ci

heti bir yıl içerisinde Hükümetçe Meclise takdim edilecek bir kanun ile 

belirtilir. 

Diyarbakır Milletvekili 

Mustafa Ekinci 

Yüksek Başkanl ığa 

7 nci maddenin; "Her hangi bir tüzelkişinin malı iken bedelsiz olarak 

siyasi parti lerin mülkiyetine geçiri lmiş olan gayr imenkul mallar, bu tü

zelkişi mevcut ise adına, değilse Devlet adına tescil edilir" 

Şekl inde düzelt i lmesini arz ve teklif ederiz. 

Giresun Milletvekili Giresun Milletvekil i 
H. Erkmen A. Tüfekcioğlu 

Giresun Milletvekili 
M. Şener 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığa 

Yedinci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini dilerim : 

Madde 7. — Her hangi bir tüzelkişinin malı iken bedelsiz olarak si

yas i parti lerin mülkiyet ine geçiri lmiş olan gayr imenkul mallar. Devlet 

adına tescil edilir. Bu suretle Devlete geçen mallarla 3. madde gereğince 

Devlete geçen malların; halk eğitimi, kimsesiz çocukların korunmas ı ve 

tatil obaları ile kampları kurulmak için M. E. Bakanl ığ ına b ı rakmaya Hü

kümet yetkil idir. 

Seyhan Milletvekil i 

R. O. Arık 

Yüksek Başkanl ığa 

7 nci madde , üzerinde cereyan eden ve henüz katî bir net iceye bağ

lanmayan uzun konuşmalar la da sabit o lmuştur ki, bu madde iddia edi-
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len vuzuhu ihtiva etmemektedir . Kanunun müzakeres i s ırasında kendi

ni gösteren bu tereddütlerin tatbikatta daha geniş aksakl ık lara sebebiyet 

vermesin i mümkün gördüğüm için mezkûr maddenin aşağıdaki şeki lde 

tadil ini teklif ediyorum. 

Madde 7. — Her hangi bir tüzelkişinin malı iken bedelsiz olarak si

yasi partilerin mülkiyet ine geçiri lmiş olan gayrimenkul ler Devlet adına 

tescil edilir. Devlete intikal eden bu mallarla üçüncü madde gereğince 

Devlete geçen malların tahsis şekilleri özel bir kanunla tespit o lunur. 

Çanakkale Milletvekili 

Emin Kalafat 

Yüksek Başkanlığa 

Teklifin 7 nci maddes in in ; 

" Her hangi bir tüzelkişinin malı iken bedelsiz olarak siyasi parti lerin 

mülkiyet ine geçiri lmiş olan gayrimenkul mallar, bu tüzelkişi "müstemir-

ren mevcut ise adına..." şeklinde tashih ve bir sui i lt ibasa mahal bırak

mamak üzere müstemirren kel imesinin ilâvesini arz ve teklif eyler im. 

Kayseri Milletvekil i 

İbrahim Kirazoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 7 nci maddesi , kanunun 1 nci 

maddes inde , âmme intizamı düşüncesiyle konulmuş olan prensipe aykı

rıdır. İkinci fıkrası ile Anayasanın 96 ncı maddes ine de uygun düşmeyen 

işbu 7 nci maddenin kanun teklifinden çıkarı lmasını arz ve teklif eder im. 

Niğde Milletvekili 

Necip Bilge 

BAŞKAN — Efendim okuduğumuz değiştirgelerden en aykırı teklif 7 

nci maddenin tasarıdan çıkarı lmasına dair olan Necip Bilge'nin teklifidir. 

İlk defa bunu yüksek dikkatinize arzediyorum : Önergeyi dikkate alan

lar... Almıyanlar. . . Reddedilmiştir. 

(Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci 'nin önergesi tekrar okundu) . 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Almayanlar. . . Değişt irge 

reddedilmişt ir . 

(Giresun Milletvekili Adnan Tüfekcioğlu ve arkadaşlar ının önergesi 

tekrar okundu) . 
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BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Almayanlar. . . Değiştirge 

reddedilmişt ir . 

(Seyhan Milletvekili Remzi Oğuz Arık' ın önergesi tekrar okundu ) . 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Almayanlar. . . Değişt irge 

reddedilmiştir . 

(Çanakkale Milletvekili Emin Kalafat'ın önergesi tekrar okundu ) . 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Almıyanlar. . . Değişt irge 

reddedilmişt ir . 

(Kayseri Milletvekili İbrahim Kirazoğlu'nun önergesi tekrar okundu) . 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar... 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) — Takrir sahibinden bir 

şey sorabilir miy im? 

BAŞKAN — İçtüzüğe göre görüşmesiz oya konulur. 

Dikkate alanlar... Almayanlar. . . Reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Bir değiştirge daha geldi, okumaya mecburuz . 

7 nci maddenin son fıkrasının kaldırı lmasını arz ve teklif ederiz. 

A N A Y A S A KOMİSYONU ADINA Y U N U S M U A M M E R A L A K A N T (Zon

guldak) — Efendim, iki senelik müddet i bir seneye indiren Anayasa Ko

misyonunun bir teklifi vardır. İzah ettik. Bu şekilde değiştir i lmesini tek

rar teklif ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. . 

Etmeyenler. . . Önerge reddedilmiştir. 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) — Anayasa Komisyonu 

maddes in in oya konulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim mevzuu müzakere Bütçe Komisyonunun 7 nci 

maddesidir , onu oya koymaya mecburuz. Anayasa adına siz izahat ver

diniz. Bir yazıl ı teklifiniz de yoktur. [Reye reye sesleri) Bütçe Komisyonu

nun tanzim ettiği 7 nci maddeyi yüksek tasvibinize arzediyorum. : Kabul 

buyuranlar. . . Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. [Alkışlar) 

M A D D E 8. — Bu kanunun hükümler ine göre eski sahipleri adlarına 

tescil o lunacak gayr imenkul malların kanunun yürür lüğe girdiği tarihe 

kadar olan vergileri siyasi partilere aittir. 

Yüksek Başkanl ığa 

Niğde Milletvekili 

Necip Bilge 

Kütahya Milletvekil i 

İhsan Gürsoy 
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Bu gayr imenkul mallar siyasi partiler tarafından 1.VII. 1951 tarihin

den evvel kiraya veri lmiş ve bu kanunun meriyeti tar ihinden sonraki za

manlara ait kiralar peşin al ınmış ise bu kiraların kanunun yürür lüğe gir

diği tarihten sonraki zamana ait olan miktarlarını siyasi partiler eski sa

hiplerine bir ay içinde iadeye mecburdurlar. Bu müddet zarf ında ödeme

dikleri takdirde bu bedeller üzerinden siyasi parti lerin diğer gayr imen-

kullerine üç ay içerisinde kanuni hipotek tesis ett irmeye gayr imenkul ka

yıtları adlarına tashih edilen daireler ve tüzel kişiler mecburdur lar . 

Bu kanuna göre Devlete veya eski sahiplerine iadesi lâz ımgelen gay-

r imenkul lerden 1 Mart 1950 tarihinden sonra siyasi parti ler taraf ından 

satı lmış olanların satış bedelleri de bu hükümler dairesinde sahipler ine 

iadeye tâbi tutulur. 

FAHRİ A Ğ A O Ğ L U (Konya) — Muhterem arkadaşlar, 8 nci madde bu 

kanunun, kanaat ime göre, en mühim bir maddesidir , birinci madde ka

dar ehemmiyet l i bir maddedir . Fakat, yazık ki, bu madde birinci madde 

nin, kabul ettiği ruh ve mânaya muhali f bir şekilde tanzim edi lmiş bu

lunmaktadır . 

Birinci maddenin ruh ve mânası nedir? İstiyoruz ki, bundan sonra bu 

Devlette, hiçbir iktidar partisi, Halk Partisinin yürüdüğü fena yo ldan yü

rümesin. Devletin milletin malını, parasını kasbetmesin. Fakat bu mad

de ile bir açık kapı bırakıyoruz. Ne gibi bir açık kapı b ırakıyoruz? Bir ik

tidar partisi. Halk Partisinin yaptığını yaparsa bunun müeyyidesi nedir? 

Evvelâ kanunu ilga edecek ondan sonra dileğini yapacakt ır . Bunun mü

eyyidesi istikbalde, iktidarı kaybeden partinin hesap vereceğini ve aldık

larını geri vereceğini düşünmesi olacaktır. Biz bu madde ile ne yapt ık? 

Bir iktidar partisi Halk Partisinin yaptığı gibi yaparsa ve satarsa, gayri

menkulu kiraya verirse bunun bedeli al ınmıyacaktır. 

8 nci madde bu hali ile kanunun ruh ve mânas ına muhalift ir. Onun 

için maddenin esası hakkında önerge takdim ediyorum. Buna göre ikin

ci f ıkranın tayyını teklif ediyorum, birinci fıkranın sahiplerine iadesi bu 

kanunla kabul edilen gayrimenkullerden akar olarak kullanı lan varsa 

safi gelirleri ile sahiplerine verilsin bu bir. 

Bir de son fıkra hakkında zannediyorum bir arkadaşımız tadil teklif 

etti. Burada bir tarih var, 1 Mart 1950 tarihi vardır. Bu tarihten it ibaren 

satı lmış olanların bedellerini sahiplerine iade edecektir. Ondan evvel sa

tı lmış olanlar ne olacaktır? Partinin z immetinde kalacaktır ki, bu da ka

nunun ruhuna muhaliftir. Bunu da kaldırmalıdır. Siyasi parti bu kanun

la sahiplerine iadeye mecbur olduğu gayrimenkulleri , mevcutsa aynen 
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değilse sattıklarının bedelini iade etsin. Eğer akar olarak kul lanmışsa 
hem gayr imenkulu iade etsin hem de o akarın icarını ödesin. Aks i tak
dirde bu kanun ruhunu kaybetmiş olur. 

İkincisi, eğer bu teklif kabul edi lmezse yalnız tarihin değişt ir i lmesini 

teklif ed iyorum, o da 1 Temmuz 1951 tarihinin değişt ir i lmesini niçin ar

zu ed iyorum. Arkadaşlar Halk Partisi 14 Mayıs'tan it ibaren mütemad iyen 

bizi oyalarken el alt ından birçok işler yaptı . El indeki gayr imenkul ler i , 

akar hal inde olmıyanları dahi kendi adamlar ına partinin kâtiplerine, ida

re heyeti azalarına kiraya verdi, üç seneliğine beş seneliğe, ve tapuya tes

cil ettirdi. Bu gibi suiistimalleri önlemek için 1 Temmuz 1951 tarihi yeri

ne 14 Mayıs 1950 tarihini muteber tutmak lâzımdır. Bu madden in en 

müh im tarafı birinci teklifimdir. O kabul edi lmezse bu teklifimi arzediyo-

rum. 

B A Ş K A N — Rifat Sivişoğlu. 

RİFAT S İV İŞOĞLU (Zonguldak) — Aziz arkadaşlar ım, bendeniz de bu 

8. madden in sonuna şöyle bir fıkra eklenmesini teklif ed iyorum. 

"Bu kanuna göre Devlete iadesi lâzımgelen gayr imenkul lerden siyasi 

parti lerin yazılı mukaveleye müsteniden kiraya verip aldıkları veya alma

yı ihmal ettikleri geçmiş beş yıllık icar bedelleri mezkûr mukavele lere gö

re tesbit ve Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunur. Bu kabil binala

rın bu yerlere ait vergileri siyasi partilere yüklet i lmez." 

Bu teklif imin esbabı mucibesini arzediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, İnönü ile Barutçu ahirette bana komşu 
olurlarsa, yer yüzüne inecek olan ruhum onların ruhlarını da davet edip 
50 sene sonra yazılacak demokrasi tarihinin, hangi tarafın yüzünü ka
rarttığını onlara gösterecektir. Ve ağaran yüz muhakkak bizimkidir. 

Muhterem arkadaşlar, acele işe şeytan karışır derler. Daha ilk gün

lerde ele a lmak istediğimiz bu Halkevleri mevzuunun karşıs ına f i lhakika 

bu şeytan, muhalefet partisinin tesis kılığına bürünerek ç ıkmış ve işi bu 

vakte kadar sürüncemede bıraktırmıştır. Bâzı işler vardır ki; geç olur, fa

kat temiz olur. Bu iş hem geç oldu, hem de ne inkâr edeyim, temiz olma

dı. Şayanı şükür ve mahmedet ki bu teklifi getiren muhterem arkadaşla

rımız bu işi çok daha geç kalmaktan kurtarmış oldular. 

Takdir buyurursunuz ki, fer'in asla tabiiyeti kabili inkâr değildir. Asıl 

o lan binalar ın iktisabı, gayrikanuni ve gayr ihukuki o lunca ve bunların 

Devlete iadesi cihetine gidil ince bu asıldan müteferri bâzı haklar vardır 

ki bunlar ın da iadesi icabeder. Meselâ : Kira bedelleri bu ası ldan müte

ferri haklar cümlesindendir . Biz bu kanunla aslını al ıyoruz, fer'ini bıra-
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kıyoruz. Daha açıkçası, anasını alıyoruz, danasını onlara bırakıyoruz. Bu 

doğru değildir. Zira bıraktığımız dana anası kadar haizi kıymettir . Bâzı 

mahal lerdeki binaların seneliği otuz bin liraya kadar kiraya ver i lmiş ve 

kira bedelleri siyasi partiler tarafından alınmıştır. Kanunda bu cihet 

meskût geçilmiştir. Bu meskûtiyet hiç şüphesiz; "yine gafil avladık, bun

ca kiralar olsun yanımıza kâr kaldı, buna dair kanuna bir h ü k ü m 

vaz 'edemedi ler . " Diye muhalefet partisinin hem sevinçle karışık istihzası

nı mucip olacak ve hem de tenkidi davet edecektir. Y ine tamamlanmış ol

duğu iddia edi lmemekle beraber bendeniz "el ihsanü b i t t emam" diyerek; 

bu hususta sekizinci maddeye şöyle bir fıkra ilâvesini teklif ed iyorum. 

Tekli f imi okudum, Başkanlık Divanına da sunuyorum. Bunun kabulünü 

rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar ım, 5 yıl geriye doğru gi tmekteki maksad ım, 

ma lûmu celilinizdir ki; çok partili sisteme girmemiz 5 yıl evvel o lmuştur . 

Ve bunun tesbiti de; teklif imde tahriri mukaveleye müsteniden kiraya ve

ri lmiş olanları kastett iğime göre, gayet kolaydır. 

Bunun kabulünü rica ediyorum. 

B A Ş K A N — Mehmet Daim Sualp, usul hakkında. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) — Muhterem arkadaşlar, Fahri Ağaoğ-

lu arkadaşımız 8 nci maddenin ehemmiyet i üzerinde durdular ve bu 

madden in 1 nci madde kadar ehemmiyet l i o lduğunu, kanun teklifinin 

ruhunu teşkil ettiğini tebarüz ettirdiler ve gayet haklı olarak bâzı değiş

tirgeler, tadil tekliflerinde bulundular. Bendeniz onların bu görüş ve ka

naat ler ine iştirak ediyorum. Bu itibarla sadece bu madde için İç tüzüğün 

108 nci maddesinin tatbikini Yüksek Başkanlıktan rica ed iyorum ve bu 

husus için de bir önerge ver iyorum. Yani bu maddenin fıkra fıkra müza

keresinin oya konulmasını rica ederim. Çünkü haklı olarak bâzı fıkralar 

tadile uğrayacaktır. 

HÜSEY İN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Efendim; müsaade buyurursa

nız ben, Fahri Ağaoğlu arkadaşımın noktai nazarına ve önerges ine m u 

halif bu lunuyorum. O noktaya işaret etmek isterim : 

Ma lûmu âlileri vatandaşlar tapu kayıtlarına itimat e tmek mecbur iye

tindedirler. Siyasi partiler namlar ına tapu dairelerinde kayıtlı iken bu 

kayda it imat etmeyip, üçüncü şahısların iktisap etmiş oldukları bu gay-

r imenkul ler i muteber saymak lâzımdır. Çünkü Medeni Kanunumuzun 

931 nci maddes i bu yolda hüsnüniyet gösteren üçüncü şahısları da ima 

h imaye görür ve kanunun prensipleri başında gelir. [Hüsnüniyet yoktur 

sesleri). Efendim suiniyet ve hüsnüniyet i iki bak ımdan müta lâa e tmek 
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icabeder. Halk Partisinin Devlet mallarını suiistimal ettiğini kabul ediyo
ruz. Hüsnüniyet asla mevzuubahis değildir. Fakat bir gayr imenkul Halk 
Partisi namına tapu siciline tescil edildikten sonra bu tapu siciline müs
teniden hüsnüniyet l i üçüncü bir şahıs bunu iktisap etmişse bu iktisap 
muteberdir , buna dokunulamaz, meğer ki üçüncü şahsın bunu suiniyet
le yapmış o lduğu ispat edile. Bu ispat edi lmedikçe, üçüncü şahısların ik
tisapları gayrimuteber addedi lemez ve böyle bir kanun hükmünü koyma
mak lâzımgelir. Yalnız burada yapı lacak bir şey var; 14 Mayısa kadar gi
debiliriz. 14 Mayıstan sonra Halk Partisi, teşkilâtına yer yer emirler ver
miştir : Demokrat Parti ekseriyetinin bir kanun çıkartarak mallar ımızı , 
e l imizden alması ihtimali mevcuttur, bunun başl ıca izale yo lunu aramak 
mecburiyet indeyiz , demiştir. Konya'da, Çorum'da ve başka bâzı vi lâyet
lerde kira ve satışlar yapılmıştır. 14 Mayıstan sonrasını bu kanun içinde 
müta lâa etmek lâzımdır. Çünkü o tarihten sonra yapı lan hareket ler su
iniyete müstenit olarak kabul edilebilir. 

B A Ş K A N — Emrul lah Nutku. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, ben Abdür-
rahman Fahri Ağaoğlu arkadaşımızın konuşmas ından sonra söz a lmaya 
mecbur o ldum. Abdürrahman Fahri Ağaoğlu arkadaşımız 1 T emmuz 
1951 tarihinin 14 Mayıs 1950'ye al ınmasını teklif ediyorlar. Halbuki 
madde dikkatle okunacak olursa 1 Temmuz 1951 tarihinden evvel kira
ya veri lenler deniyor. Yani Fahri beyin teklifiyle 14 Mayıs 1950 ile 1 Tem
muz 1951 arasında kiralanmış olan gayrimenkuller in kira bedel ini iste
memek mevki ine düşeriz. Ben bu maddeden böyle anl ıyorum. Bu gayri
menkul ler siyasi partiler tarafından 1 Temmuz 1951 tar ihinden evvel ki
raya ver i lmiş ve bu kanunun meriyet tarihinden sonraki zamanlara ait 
kiralar peşin alınmışsa, bu kiraların kanunun yürür lüğe girdiği z amana 
ait olan miktarlarını, siyasi partiler, eski sahiplerine bir ay içinde iadeye 
mecburdur lar . 

Ş imdi Fahri Beyin teklifinde 14 Mayıstan evvel kiraya ver i lmiş olanın 

kirasının iadesi mevzuubahis olacaktır. Halbuki biz 1 T emmuz 1951'den 

evvel kiraya veri lmiş olanlardan kira istiyoruz. Bu itibarla bu teklif doğ

ru o lmasa gerektir. 

İkincisi; satılmış olan gayrimenkuller in satışlarının iptali hakkındaki 

taleptir. Umumi hükümler imiz ve hakkaniyet kaidelerine bu uymaz. 

Çünkü arkadaşlar, hakikaten 3 ncü şahısların hüsnüniyet le iktisap etti

ği mal lar ın satışlarını iptal etmek hukuk prensibini, adalet prensibini 

rencide eder. A m a bunların hüsnüniyetten âri o lduğu yani suiniyetle 

al ındığı tarih olan 1 Marttan sonra satınal ınmış olanlarının bedel ler inin 
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iadesi kabul edildiğine göre maddenin metni çok iyidir. Ben bu madde 

üzer inde fazla durulmamasını ve kabul edilmesini teklif ed iyorum. 

B A Ş K A N — Fethi Çel ikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Aziz arkadaşlar ım, bugünde bu mad

de dolayısiyle söz a lmak mecburiyet inde kaldığ ımdan dolayı affınızı r ica 

edeceğ im. 

Hakikaten benden evvel konuşan Emrullah Nutku arkadaş ımın gayet 

güzel tahlil ettiği veçhile madde, muhtel i f mevzuları gayet güzel iyi bir şe

kilde tesbit etmiştir. Bunun son fıkrasına itiraz eden arkadaşlar, 1 Mart 

1950 tarihini bi lhassa ele alarak bunu, alâkadar siyasi part inin durumu 

dolayısiyle biraz da geri götürmek lüzumunu ileri sürdüler. Bu 1 Mart 

1950 tar ihi b i lhassa u m u m i seç imlerden evvel gay r imenku l l e r in 

satı lması ve seçimler için para tedarik edilmesi gibi kötü bir niyet varsa 

bu niyeti nazarı it ibara alarak bu hüküm sevkedilmiştir. Bunu daha da 

ağır laşt ırmak diğer maddelerden kanun kül halinde müta laa edildiği tak

dirde, bizi maksadımızdan çok uzağa götürecektir. Fi lhakika dün kabul 

buyurduğunuz maddelerde, kaynağı ne olursa olsun, her hangi bir gay

r imenkul Halkevi olarak kullanıl ıyorsa veya k ısmen Halkevi ve k ısmen de 

Halk Partisi olarak kullanıyorsa bunun inşası için toplanmış olan para

ların kaynağına bakmaksız ın bu binalar hazine namına tescil ed i lmekte

dir. Bu itibarla muhtel i f maddeler in istihdaf ettiği esasları birbirini takas 

eder şekilde mütalâ etmek, her maddeyi müstaki l len müta laa e tmemek 

lâzımgelir. Bu hususu bi lhassa tavziha muhtaç görüyorum. Bu madde 

bütün diğer maddeler in hükümler i nazarı itibara al ınarak sevkedi ldiği 

için aynen kabulünü bendeniz de rica edeceğim. 

BAŞKAN — Ahmet Gürkan.. [Yok sesleri) Madde hakkında başka söz 

isteyen var mı? 

A B D Ü R R A H M A N FAHRİ A Ğ A O Ğ L U (Konya) — Arkadaşlar , ben im fi

kirlerimi Hüseyin Ortakcıoğlu ve Emrullah Nutku arkadaşlar ımız yanl ış 

an lamamış olsalardı söz almıyacaktım. Tapu kaydına hüsnü niyetle isti

nat eden bir iktisabı muteber saymayal ım diye bir şey söy lemedim. An

cak dedim ki Halk partisi gayrimeşru yollarla elde ettiği mal lardan sat

tıkları varsa bunların bedellerini iade etsin dedim; alanları haklarını ta

n ımayal ım demedim. Nitekim bu teklifte 1 Mart 1950 tar ihinden it ibaren 

satı lmış olanlar varsa bunların bedelleri mal sahiplerine iade edilir, di

yor. 1 Mart 1950 tarihinden itibaren diye takyit etmekle ist ikbale fena bir 

yol göstermiş oluruz. 
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Sonra, Halk Partisi, Fethi Çel ikbaş arkadaşımız ın dediği gibi, yalnız 

seçim, b i lmem ne endişesi ile 1 Marttan sonra suiniyetle satmış değil, 

Demokrat ik Parti kurulduktan sonra suiniyetle el inden birçok malları çı

karmış ve satmıştır. 

İkinci yanl ış anlaşılan nokta, kiraya taallûk eden kısımdır. Kira hak

kında ben im teklifim şu idi, sekizinci maddenin birinci f ıkrasını okuya

cağım, kendi teklifimi okuyacağ ım : 

"Bu kanun hükümler ine göre eski sahipleri adlarına tescil o lunacak 

gayr imenkul mal lardan akar olarak kullanı lmış o lanlardan siyasi parti

lerce elde edilen safi gelirler de mal sahiplerine iade olunur. 

Akar o lmıyan gayrimenkullerin, kanunun yürür lüğe girdiği tarihe ka

dar olan vergileri siyasi partilere aittir." 

Arkadaşlar , bir kere düşünel im, aslını gasp diye kabul ediyoruz, bu

nun aslı kadar kıymetli olan gelirlerini kendilerine bırakıyoruz. 

Meselâ Konya Belediyesinin 50-60 bin lira eden s inemasını 1939'da 

Halk Partisi, belediye meclisini fesih tehdidiyle aldı, bedelini belediye beş 

yüz veya bin lira olarak ödemiştir. Bugün senede7 500-8 000 lira gelir 

getiren bu binanın 70-80 bin liralık gelirini Hak Partisine b ı rakmak doğ

ru olur m u ? 

Bu maddedek i para meselesi Devlet Bütçesinden Halkevleri için alı

nıp z immete geçen veya tahsisatı mestureden al ınan paralar gibi değildir. 

Bu ayrı bir mevzu olabilir. Kira meselesi ile gayr imenkul sat ı lmışsa be

delleri t amamen maddenin içindedir. Emrul lah Nutku arkadaşımız ın an

lattığı meseleye gelince : 

1 T emmuz 1951 tarihinden evvel kiraya veri lmiş ve sonraki zamanlar 

için kirası peşin al ınmışsa bunun mânası ne demektir? Bu o kadar mü

him olmadığ ı için üzerinde durmayacağ ım. Yani 1 Temmuz 1951 tarihin

den evvel veri lmiş, bunda Emrul lah Nutku arkadaşımız ın fikrine ben de 

iştirak edebil ir im. Buna ait takririmi geri a l ıyorum. Fakat birinci kıs ımla 

son kısım, ki İbrahim Kirazoğlu'nun teklifidir, eski sahiplerine iadesi lâ-

z ımgelen gayrimenkuller siyasi partiler tarafından satı lmışsa satış bedel

leri bu hükümler dairesinde sahiplerine iade edilir, teklifidir. Yani mev

cut olanlar aynen, mevcut o lmayan bedelen iade edilir, h ü k m ü n ü n ka

bul edi lmesi lâzımdır. Binaenaleyh bunun kabulü ile bir hak ihlâl edil

miş o lmuyor. 

B A Ş K A N — Başka söz isteyen var mı? [Yok sesleri). 

Buyurun komisyon sözcüsü. 
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SÖZCÜ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Sayın arkadaşlar ım Fethi Çelik
baş arkadaşımız ın izahatına ilâve edeceğim birkaç nokta olacaktır. Fah
ri Ağaoğlu arkadaşımız bu mallardan satılmış olanların bedel ler inin, ki
raya veri lmiş olanların icarlarının geri al ınmasını istiyor. Bütün müzake
relerde tezahür etmiş olduğu veçhile, biz bu kanunla Halk Partisinin bü
tün gayr imeşru tasarruflarının iadesini temin ettiğimiz iddiasında deği
liz. Bunun dışında olarak birçok gayrimeşru fiiller o lduğu gibi ka lmakta
dır ve bizzarure kalacaktır. Bu kanunun prensibi, Halk Partisinin uhdei 
tasarrufunda bulunan gayrimenkuleri eski sahiplerine veya üçüncü şa
hıslara, hiçbir zarar vermeksiz in, iade etmesini teminden ibarettir. Bina
enaleyh geçmiş zamanlara ait kiralar veyahut satı lmış mal bedel leri bu 
kanunun şümulü dışında kalmaktadır. 

Arkadaşamız ; tarihlere de itiraz ettiler. Meselâ 1 Temmuz 1951 tarihi 
nereden çıkıyor. Bu tarih bu kanun tasarısının, bu kanun teklifinin ya
pı lmış olduğu tarihtir ki; bundan sonraki kiraların tahsi l inde Halk Parti
si hesabında bir suiniyet olacağı aşikârdır. Onun için 1 T e m m u z 1951 ta
r ihinden evvel kiraya verilmiş ve bu kanunun meriyeti tar ihinden sonra
ki zamanlara ait kiralar peşin al ınmış ise, bu kiraların kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten bir ay içinde iadeye mecburdurlar , diyoruz. 

Bunun diğer bir sebebi şudur : Yeni malik kirayı feshetmek ve kira
cıyı ç ıkarmak salâhiyetini haiz bulunmaktadır . Biz, Hazineyi va tandaş
larla karşı karşıya bulundurmak istemediğimiz için bu kaydı kanuna 
koymuş bulunuyoruz. Yine Rifat Sivişoğlu arkadaşımızın, 5 yıllık kira be
del lerinin geri al ınması hakkındaki teklifine komisyon adına iştirak ede
meyeceğ imiz i sarih olarak beyan ederim. Çünkü böyle bir muhasebeye 
g i tmek lâzım gelirse bunun hududu bulunmaz. Böyle bir ist irdadın da 
mesned i o lmaz. Yani bu kanun çerçevesi dahil inde arzetmek ist iyorum. 

Çel ikbaş arkadaşımın da izah ettiği gibi, bu gibi kaybedi lmiş olan, 
Halk Partisinin yedi inti famda kalmış olan kira bedel ler ine ve saireye 
mukabi l kabul etmek lazımgelir ki, Halkevleri, ne suretle inşa edi lmiş 
olursa olsun, menşeler i ne olursa olsun, geri al ındığına göre bu bahiste 
de belki kendi kaynaklar ından kendilerine geçmiş olan bâzı miktarlar 
Hazineye intikal edecektir ve bir nevi takas vaziyeti de mevcuttur . 

Sonra sayın Ortakcıoğlu, 14 Mayıs'a kadar geri dönmek hususunda

ki takrir inde zanneder im ısrar etmezler. Çünki 1 Temmuz 1951 tarhin-

den evvel kiraya veri lmiş ve "bu kanunun meriyet inden sonra" dediğimi

ze göre zaten 14 Mayıstan evvelkiler bunun şümulüne girmektedir . Bu 

madde vuzuh ile vaziyeti tesbit etmiş o lduğundan aynen kabulünü ve 

önergeler in nazarı itibare a l ınmamasını rica ederim. 
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BAŞKAN — Çelikbaş. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Burdur) — Muhterem Ağaoğlu arkadaş ımın bir 
sorusu cevapsız kaldı, onun için arzı cevap etmek ist iyorum. 

Safi kiralar mevzuu tatbikatta kolaylıkla tesbit edilebilecek bir mese

le değildir. Tamirat veya sair şekillerle yapı lan masrafları tesbit edip ten

zil ett ikten sonra geri kalan safi kira diye istemek tatbikatta büyük müş

külâtı muc ip olacaktır. Bu bakımdan amelî değildir. 

Bu madde , diğer taraftan, hiçbir surette kiracılarla lehine tescil yapı

lan tüzelkişi, özel idare veya devleti karşı karşıya get i rmemek maksad ına 

matuftur. Aksi takdirde Devletin veya belediyenin kiracıları dedirgin et

mesi , onları rahatsız etmesi ihtimali vardır ki, bu da kanunun umumi 

prensibine katiyen mutabık düşmiyecektir . M ü m k ü n olduğu kadar az bir 

huzursuz luk tevlit ederek işi sureti katiyede kesip atmak maksad ına ma
tuftur. 

Bu itibarla tadil teklifi amelî bir şey değildir. Nihayet Ağaoğ lu arkada
şımız son fıkra üzerinde konuşurken bendeniz in arzettiğim bir noktaya 
temas etmediler. Siyasi bir parti kendi kaynaklar ından her hangi bir gay
r imenkulu inşa eder ve bunun Halkevi olarak kul lanırsa bu, Hazineye in
tikal eder ve onun kendi kaynaklar ından yaptırdığı bu gayr imenkul mu
kabi l inde ona elbette bâzı menfaatler tanımak bir hak ve nesafet icabıdır. 
Bu it ibarla üçüncü fıkrada bendenizin demin sormuş o lduğum suale, 
sözcü arkadaşımız gayet vazıh bir cevap verdiler. Bu izahata Ağaoğ lu ar
kadaşımız cevap arzetmediler. Bütün bu sebeplerle madde, fıkralariyle ve 
diğer maddeler le birlikte mütalâa edildiği takdirde ihtiyaca en iyi cevap 
verecek bir hükmü ihtiva etmektedir. Aynen kabul edi lmesi, teklifin 
umumi sistemi bakımından, faydalı olacaktır. Bundan hiç k imse mutaz-
zarır o lduğunu iddia etmeyecektir . 

Takdir yüksek heyetinizdir. 

A H M E T GÜRKAN (Tokad) — Muhterem arkadaşlar, gayet dikkatl i 

davranmamız lâzımdır çünkü iğne burnu kadar bir delik bulur larsa ora

dan şimendifer geçirirler Halk Partililer. 

Şu maddede kira mukaveleler ine ait bir tarih var : 1 . VII. 1951. Bu 

tarihten evvel, yani 14 Mayıstan sonra bu tarihe kadar yapı lan mukave

leler muteber sayılıyor; yalnız yedinci ayın birinci gününden sonraki mu

kaveleler muteber addedi lmiyor. Biz mademki kanuna bir hüküm koya

rak geriye gidiyoruz, bir sene geriye gidelim. Dün Halil Özyörük arkada

şımızı dinlediniz, 14 Mayıstan sonra Çankaya 'daki binayı Ankara Beledi

yesi 99 sene kiraya vermeye teşebbüs etmiş. Buna benzer şeyler memle -
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ketin muhtel i f yerlerinde olmuştur. Binaenaleyh bütün bu mazhurlar ı 

ön lemek için, ist irham ediyorum, 1. VII. 1951 tarihini 14. V. 1950 olarak 

değişt irel im. Bunu teklif ediyorum, takdir y ine yüksek heyetiniz indir. 

B A Ş K A N — Değiştirgeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

8 inci maddenin son fıkrasının ufak bir tadille aşağıdaki şekilde ka

bulünü arz ve rica ederim. 

Kayseri Milletvekili 

İbrahim Kirazoğlu 

Bu kanuna göre Devlete veya eski sahiplerine iadesi lâz ımgelen gay-

r imenkul lerden siyasi partiler tarafından satılmış olanların satış bedel le

ri de bu hükümler dairesinde sahiplerine iadeye tâbi tutulur. 

Yüksek Başkanlığa 

Sekizinci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde kabulünü ve 

ikinci f ıkranın tayyini arz ve teklif eylerim. 

" Bu kanun hükümler ine göre eski sahipleri adlarına tescil o lunacak 

gayr imenkul mal lardan akaar olarak kullanılmış o lanlardan siyasi parti

lerce elde edilen safi gelirler de mal sahiplerine iade olunur. 

Akaar o lmayan gayrimenkuller in kanunun yürür lüğe girdiği tarihe 

kadar olan vergileri siyasi partilere aittir." 

Konya Milletvekili 

F. Ağaoğlu 

Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

8 inci maddede yazılı olan 1.VII. 1951 tarihi yer ine 14 Mayıs 1950 ola

rak tadil edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Tokad Milletvekili Kütahya Milletvekili 

Ahmed Gürkan Ahmet Gürsoy 

Kütahya Milletvekili 

Ahmet Kavuncu 

Yüksek Başkanlığa 

8 inci maddenin son fıkrasındaki (1 Mart 1950 tar ihinden sonra) kay

dının (1 Ocak 1946 tarihinden sonra) olarak kabulünü teklif eder im. 

Niğde Milletvekili 

Fahri Köşkeroğlu 
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2008 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı sekizinci madden in sonuna 

aşağıdaki fıkranın da ilâvesini teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekil i 

Rifat Sivişoğlu 

Bu kanuna göre Devlete iadesi lâzımgelen gayr imenkul lerden, siyasi 
parti lerin yazılı mukaveleye müsteniden kiraya verip aldıkları veya alma
yı ihmal ettikleri geçmiş beş yıllık kira bedelleri mezkûr mukavele lere gö
re tesbit ve Tahsil i Emval Kanununa tevkifan tahsil o lunur. Bu kabil bi
naların bu yı l lara ait vergileri siyasi partilere yüklet i lmez. 

BAŞKAN — Önergeleri ayrı ayrı dikkatinize arzedeceğim. 

( İbrahim Kirazoğlu'nun değiştirgesi tekrar okundu) . 

BAŞKAN — Dikkate alanlar... Almıyanlar.. . Değiştirge reddedi lmişt ir . 

(Fahri Ağaoğlu 'nun değiştirgesi tekrar okundu) . 

B A Ş K A N — Dikkate alanlar... Almıyanlar. . Değiştirge rededi lmişt ir . 

(Ahmet Gürsoy ve arkadaşlarının değiştirgesi tekrar okundu) . 

A H M E T GÜRKAN (Tokad) — 1 Temmuz 1951 yazılmıştır. 1950 ola
rak tashih ediyoruz. 

BAŞKAN — Dikkate alanlar... Aksini i lt izam edenler... {Anlaşılmadı 
sesleri) Müsaade buyurun. Esasen hangi tarihi tadil ettikleri belli o lmadı
ğı için onu tesbit edelim, ondan sonra oyunuza arzedel im. 1951 yılını 
1950 olarak düzelt iyorsunuz o halde önergeyi bu şekilde yen iden okuyo
ruz efendim. 

(Değiştirge yeniden okundu) 

B A Ş K A N — Dikkate alanlar... Aksini i lt izam buyurunlar. . . Değiştirge 
reddedi lmişt ir . 

(Fahri Köşkeroğlu 'nun önergesi tekrar okundu) . 

B A Ş K A N — Dikkate... alanlar... almayanlar. . . d ikkate a l ınmamışt ı r 
e fendim! 

Rifat Sivişoğlu'nun önergesi tekrar okundu. ) 

B A Ş K A N — Dikkate alanlar lütfen işaret versinler.. Almıyanlar. . . red
dedilmiştir. 

Sekizinci maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. . Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 9. — Tashihen tescilleri yapı lan gayr imenkul ler üzer inde 
üçüncü şahısların alacaklar ından dolayı konulmuş olan haciz ve ipotek
ler h ü k m ü mahfuzdur. 
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Ancak gayr imenkul kayıtları adlarına tashih edi lmiş olanlar siyasi 

part i lerden vâdesi gelmiş veya gelmemiş bulunsun, üçüncü şahıslara 

olan borçların bir ay içinde ödenmesini veya başka bir teminat göstere

rek haciz ve ipotek kayıtlarını naklini yazı ile talep ederler. 

Siyasi partiler bir ay içerisinde bu talebi yerine get irmedikleri takdir

de gayr imenkulu geri almış olan daire, müessese ve tüzel kişiler, üçün

cü şahsın haciz veya rehinli alacağını deruhde ederek onun yer ine ka im 

olurlar ve borcunun ödenmesini beklemeksizin haciz veya rehinli a lacak 

miktar ında siyasi partilerin mallarını haciz veya gayr imenkul ler i üzerin

de kanuni ipotek tesis ettirirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bu maddenin birinci f ıkrasına 

sadece bir tarih eklenmesini teklif ediyorum. Sebebi şudur : Bu kanun 

burada, müzakere edil irken, bir mala haciz veya 50-100 bin liralık bir 

ipotek konduğu takdirde üçüncü şahıs sıfatiyle bunların da hakkı mah

fuz tutulacaktır. Yani suiniyeti önlemiş olmak için bu maddenin birinci 

f ıkrasına, yukarda kabul ettiğimiz gibi, 1 Temmuz 1951 tar ihinden evvel 

konmuş olan haciz ipotekler mahfuzdur demek lâzımdır. Bunun kabu

lünde fayda vardır. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Arkadaşlar, 3 ncü şahısların su

iniyetle bu mallar üzerine, bu gayrimenkuller üzerine ipotek tesis ettik

lerini farzetsek bunu tarih değiştirmekle önlemeye mahal yoktur. Borç 

aynen bakidir. Eski sahipleri haciz yoliyle bunu esasen tahsil edecekler

dir. Binaenaleyh üçüncü şahısların müdahalesi gibi bir sebeple kanun 

maddes indeki tarihi değiştirmek doğru değildir. Bunun için madden in 

aynen kabulünü rica ederim. 

B A Ş K A N — Değiştirgeyi okuyoruz. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Müzakere edi lmekte olan kanun tasarısının 9 uncu maddes in in birin

ci f ıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiri lmesini arz ve teklif eder im. 

Çorum Milletvekili 

Hüseyin Ortakcıoğlu 

Tekli f : 

Madde 9. — Tashihen tescilleri yapı lan gayr imenkul ler üzer inde 

üçüncü şahısların alacaklarıdan dolayı 1.VII. 1951 tarihinden evvel ko

nu lmuş olan haciz ve ipotekler hükmü mahfuzdur. 
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BAŞKAN — 9 uncu maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. . 

Etmiyenler. . . Kabul o lunmuştur. 

M A D D E 10. — Bu kanunla iadeye tâbi tutulan gayr imenkul ler i kıs

men veya tamamen işgal eden siyasi partiler bu kanunun yürür lüğe gir

diği tarihten itibaren üç ay zarfında bunları tahliye ve tesl ime mecbur

durlar. 

Bu mecburiyet yerine getiri lmediği takdirde mahal in en büyük idare 
âmiri tarafından gayr imenkul bir hafta zarf ında tahliye ettirilir. 

1.VII. 1951 tarihinden sonra yapı lmış kira mukavele ler i ve sair anlaş

malar, tapuya şerhedi lmiş olsun veya olmasın, yeni mal ike karşı hüküm

süz olup bu gayrimenkuller hakkında dahi yukarıki fıkralar hükmü uy

gulanır. 

Ancak kiracıların kira bedelleri sebebiyle siyasi partiler a leyhine dâva 

açmak hakkı mahfuzdur. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arkadaşlar, bu madden in birinci 
f ıkrasına konulmuş olan 3 aylık müddet in, diğer komisyonlardan geçmiş 
ve kabul edi lmiş olduğu gibi, bir ay olarak tesbiti maslahata daha uygun
dur. {Alkışlar) Zaten bu maksat la veri lmiş önergeler de vardır. Binaena
leyh, 3 aylık müddet in bir ay olarak tesbitini rica ediyorum. 

M U Z A F F E R ÖNAL (Tokad) — Efendim, kabul buyurulan 3 ncü mad
dede tesci lden sonra ilgililere ihbar müddet i vardır. Bu 10 uncu madde 
ise, kanun yürür lüğe girdikten sonra üç ay zarf ında tahliyeye mecbur tu
tuluyor. 

Şimdi 3 üncü maddede il, ilçe idare kurulları bu gayr imenkul ler i tes-
bit edecek, tapuya tescil edilecek, ondan sonra ilgililere ihbar edilecektir. 
Bu müddet in , teslim, tahliye mantıkan, kanunen ihbar müddet inden 
sonra baş laması lâzımdır. Bu hesaba göre, komisyonun kabul ettiği üç 
aylık müddet çok fazladır, çünkü bu tesbit, ihbar ve tescil asgari 15 gün, 
bir ay devam edecektir bir ay da ondan sonra devam edecektir . Ben im 
verdiğ im önerge bu müddet in bir aya indiri lmesini istiyor, bu haliyle iki 
üç ayı bulacaktır. Önergemle teklifini yapt ığ ım şey; bu kanunla iadeye 
tâbi tutulan gayr imenkulu kısmen veya tamamen işgal eden bir siyasî 
parti o mülkü bir ay zarf ında tahliye ve tesl ime mecburdur . 

B A Ş K A N — Hikmet Ölçmen, buyurun. 

H İ M M E T Ö L Ç M E N (Konya) — Efendim, bu onuncu madden in son 

f ıkrasında "1.7.1951 tarihinden sonra yapı lmış kira mukavele ler i ve sair 

anlaşmalar , tapuya şerhedi lmiş olsun veya olmasın; yeni mal ike karşı 

hükümsüz o lup" deniliyor. 
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Şimdi ben bu tarihin 14 Mayıs 1950 olarak değiştir i lmesini teklif edi
yorum. Zira bundan sonra kiraya verilmiş şeyler vardır, mese lâ bu tarih
ten sonra Konya Halkevini kiraya vermişlerdir, s inema olarak kullanıl ı
yor. 

Çok rica ederim, bunun üzerinde çok hassas olal ım. Zannedersem ar
kadaşımız, bu hususa dair bir önerge verecektir, kabulünü rica eder im. 
Bunu kabul etmiyecek olursak, birçok ihtilâflara düşeceğiz ve birçok hal
kevlerini a lamamak durumunda kalacağız. 

BAŞKAN — Mustafa Zeren. 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Arkadaşlar benim maruzat ım 10 
uncu maddenin 1 inci fıkrasına mütedairdir. Birinci maddeye dikkat bu-
yurulacak olursa : "Genel, katma, ve özel bütçeli dairelerle belediyeler, 
köyler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve müesseseler i ile sermayes in in 
yar ıs ından fazlası Devlet veya âmme hükmi şahısları tarafından temin 
edilen müesseseler ve umumi menfaatlere hadim dernekler hiçbir suret
le siyasi partilere bedelsiz menkul ve gayrimenkul malı terk ve teberru 
veya bu malların intifamı bedelsiz olarak tahsis eyleyemezler. " diyor. 

Bir malı, Halk Partisine, Halkevine teburru etmiştir veya bu malların 
intifamı bedelsiz olarak tahsis etmiştir. Şu halde bizim tahliye isteyeceği
miz haller, terk, teberru ve tahsise ait olan vaziyetlerdir. O halde fuzuli iş
galler vardır. Arkadaşlar, bil iyorsunuz, bugün yanımızda olan binayı, 
Halk Partisi Genel Merkezinin bulunduğu binayı, şüyulandırmak suretiy
le Halk Partisi kendi elinde tutuyor. Bunun tahliyesi ne şekilde olacaktır? 

İkincisi, bi l iyorsunuz, yine mescitlerde, camilerde müezz ine , imama 
tahsis edi lmiş olan odalar vardır. Bunlar da, Halk Partisinin levhaları 
üzerine ası lmak suretiyle bir ocak merkezi halindedir. Bunlar ne şekilde 
tahliye edilecektir? 

Kanaat imce buna dair kanunda, maddede, bir hüküm yoktur. Onun 
için bir önerge takdim ediyorum. Bu önerge bu kısmı da ihtiva etmekte
dir. Dikkatlerinize arzediyorum, bunlar hariç kalmasın arkadaşlar. Bun
ları da bir hükme bağlıyalım. 

Maruzat ım bu noktaya dairdir. 

BAŞKAN — Ahmet Başıbüyük. 

A H M E T BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhterem arkadaşlar ım, onuncu 

madden in birinci fıkrası (Bu kanunla iadeye tâbi tutulan gayr imenkul le-

ri k ısmen veya tamemen işgal eden siyasi partiler bu kanunun yürür lü

ğe girdiği tarihten it ibaren üç ay zarfında bunları tahliye ve tesl ime mec

burdurlar ) demektedir . 
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Kanun bugün bitmek üzeredir. Bir ay içinde, yani yürür lüğe girdiği 
tarihten it ibaren bir ay içinde bunları tahliye ettiğimiz takdirde 16 Eylü
le tesadüf eder ki tam seçimle tahliye aynı zamana tesadüf etmiş olacak
tır. Bu noktayı düşünmek mecburiyet indeyiz. Birçok bitaraf vatandaşlar 
bunun mahiyet ini kavrıyamıyacaktır lar. Bir i ltihasa meydan verecektir. 
Seç imlerde menfi tesiri olacaktır. Bu itibarla bunun üç ay olarak kalma
sına taraftarım. 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, bunun uzama
sı biz im zararımızadır. Hükümet in de zararınadır tabiî. Seç imlerde bilâ
kis biz kazanırız, kaybetmeyiz arkadaşlar. (Gürültüler, seçimi karıştırma ses
leri, sıra kapakları gürültüleri) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim müsaade buyurun. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Devamla) — Arkadaşlar, 3 ay müddet çoktur. Bir 
ay, hattâ 15 gün olabilir. Zeytinlikler var, bağ ve bahçeler var, yar ın bun
ların mahsul ler i toplanacak. Sinemalar var, ş imdiden resmî kayıtlar ya
pılır, bir ay sonra da icarı Devlete geçer. Bunun bir zorluğu yok ki. Hat
tâ 15 günde de yapılabilir. Şimdi resmî kayıtları yapılsın, b i lâhara da ica
rı Devlete intikal etsin! {Olmaz sesleri, gürültüler) 

B A Ş K A N — Emrullah Nutku, Fethi Çel ikbaş size takaddüm etmiştir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sıramı ver iyorum. 

E M R U L L A H NUTKU (Erzurum) — Ben de ona ver iyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir kanun tedvin ederken bunun tatbikat ında 
ne gibi haller, ne gibi neticeler olacağını evvelden düşünmek mecbur iye
tindeyiz. Malûmuâli leri , bu iade edilecek gayrimenkul ler in bâzı vaziyeti 
tahkikat ve tetkikat neticesinde anlaşılacaktır. Siz, sanırmısınız ki; bâzı 
gayr imenkul ler in tahkikatı belki, sahibinin anlaşı lması üç aydan fazla 
sürecektir. O itibarla arkadaşımız Muzaffer'in verdiği teklif çok doğrudur. 
Kanuni ve hukukidir. Biz, bu kanunun neşri tarihinden değil, meriyet i 
taayyün edip, tahsisin kime yapılacağı anlaşı ldıktan sonra, yapı lacak ih
barla : Falana teslim ediniz diye yapılacak ihbarda sonra, bir ay müdde t 
kabul etmekle, âdilâne bir hareket yapmış oluruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok gürültü oluyor, rica ederim. 

E M R U L L A H NUTKU (Devamla) — Arkadaşlar kanunun meriyet tari
h inden itibaren müddet tâyin etmek sakattır. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale ) — Salâhiyet Hükümet in el inde kalsın. 

B A Ş K A N — Efendim, karar sizindir, kesmeyiniz de sözünü ikmal et
sin. 
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E M R U L L A H NUTKU (Devamla) — Efendim, tahliye, esas itibariyle, 
hak sahibinin mal sahibinin kim olduğu belli o lduktan sonra yapı lacak 
bir şeydir. Tahliyenin ihbarını yapacak olan, diğer madde lerde kabul et
tiğimiz gibi, eğer gayr imenkul Hazineye geçecekse Hükümet yapacak, be
lediyeye geçecekse belediye yapacak, muhasebei hususiyeye geçecekse 
tebligatı o yapacak. Binaenaleyh bunların hepsi için bir müdde t lâzımdır. 
Tebl iğ müddet inden itibaren bir ay zarfında tahliye e tmek en doğru bir 
hareket olur. Ben bunun için söz aldım arkadaşlar. 

B A Ş K A N — Refik Şevket İnce. 

A B D Ü R R A H M A N FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) — Ben daha evvel söz is

tedim. 

BAŞKAN — Fethi Çel ikbaş söz yerini terkettikleri için takaddüm etti. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, bunun üzer inde müta
lâa yürütürken hepinizin ittifak ettiği nokta, bir hakkı yer ine get i rmek 
noktasıdır. Bir hakka istikamet verirken, bir hak tarafını, yo lunu tutar
ken el imizdeki terazinin adalet ve nasafet kaidelerine uygun o lması lâ
z ımdır. Üç ay, bir ay dâvası, nedir? İade edilmesi lâz ımgelen b inalardan 
çıkın, diyoruz. Çıkacak müessesenin bina araması için zamana ihtiyacı 
vardır. Eşyasının nakli, şu veya bu gibi şeyleri nazarı d ikkate alarak, bil
hassa burada siyasi bir parti muhatap o lduğuna göre, parti hakkında en 
ufak hususi bir tesirin altında bulunmadığımız ı göstermek için, insafa 
yakın olarak, tesbit edilen 3 ayın kabulünü bi lhassa ehemmiyet le rica 
ed iyorum. {Gürültüler, bir ay kâfi sesleri) Ben kendi hesab ıma kabil olsa da
ha fazlasını kabul ederim. Bir ay olacağına 3 ay olacaktır. [Halkın taham
mülü yok, seçim zamanına geliyor sesleri). Halkın tahammülü vardır. Bir ar
kadaş, bu işin seçimle alâkasını söylediler. Bunu şiddetle reddederiz . Bu
nun bir tesadüf eseri olarak seçim tarihlerine rast lamasından üzüntü 
duyar ım. Bu itibarla burada toleransımızı gösterel im arkadaşlar . [Bir ay, 
bir ay sesleri). 

BAŞKAN — Fahri Ağaoğlu. 

A B D Ü R R A H M A N FAHRİ A Ğ A O Ğ L U (Konya) — Arkadaşlar , ben bu 

madde hakkında asıl fikrimi söylemeden evvel Ahme t Baş ıbüyük ve Al i 

Fahri İşeri arkadaşlarımızın temas ettiği noktalara biraz dokunmak isti

yo rum. Bu kanunun gerekçesi düşünülecek olursa aşağı yukar ı 14 aylık 

bir mevzudur . Böyle olan bu kanunun seçimle nasıl alâkası olabilir. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim gürültü oluyor, cümleler kesil iyor. 

A B D Ü R R A H M A N FAHRİ AĞAOĞLU (Devamla) — Bu sadece bir ifade 

hatasıdır. Ben bunu tahsis ve tasrih ediyorum. Bu bak ımdan 1 ay 3 ay 
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5 ay... bu, Yüksek Meclisin takdir edeceği bir şeydir. 3 ay da olur, 5 ay 
da olur. Bunun kıymeti yoktur. Bunun üzerinde durmaya değmez . Yal
nız bu madde üzerinde durulması icab eden bir fıkra vardır. 3 ncü fık
ra. 1 T emmuz 1951 tarihi deniyor aynı tarih 8 nci maddede de vardır. Bu 
maddedek i bu tarih sadece kira bedelleri hakkındadır . Ben şahsen yanıl
mış ım, Emrul lah Nutku arkadaşımızın ikazı üzerine tetkik ett im, doğru
dur. Fakat burada yani 10 ncu maddede kira bedelleri hakkında değil, 
kira akitlerinin muteber olup o lmaması hakkındadır. 1 T emmuz 1951 ta
r ihinden sonra yapı lmış kira mukaveleler i tapuya tescil edi lmiş olsa da 
muteber değildir. 14 Mayıs 1950 tarihinden sonra bir gün bu kanunun 
çıkacağını bildikleri için el alt ından bu gibi gayrimenkuller i geniş ö lçüde 
ve uzun vâdelerle, hattâ kiraya ver i lmemesi icabedenlere dahi kendi 
adamlar ına kiraya verdiler. Ve tapuya tescil ettirdiler. Konya Halkevi bi
nası kiraya verilir bir bina değildir. Halkevi salonu da keza kiraya verile
mez. Fakat iki üç ay evvel kendi kâtiplerine 4-5 seneliğine ve az bir be
delle kiraya verip tapuya tescil ettirdiler. 1 Temmuz 1951 tar ihinden son
ra nasıl bizatihi bir suiniyet varsa, 14 Mayıstan sonra kiraya veri lenler
de de suiniyet vardır. (Bravo sesleri) Onun için bir teklif ver iyorum. 1 Tem
muz 1951 in 14 Mayıs 1950 tarihi olarak kabulünü rica ed iyorum. (Çok 
doğru sesleri). 

A N A Y A S A KOMİSYONU ADINA YUNUS M U A M M E R A L A K A N T (Zon
guldak) — Sayın arkadaşlar, bu âli ve necip fikirlerle bütün tarihi ve mil
lî mesuliyetleri seve seve üstümüze alarak bir kanun çıkarıyoruz. Bu 
esasların konuşulmasında Refik İnce arkadaşımız ve bendeniz de komis
yonda bulunduk. Yarın aynı şaibe ile müttehem bir halde kalmamal ıy ız . 
(Ne şaibesi sesleri, gürültüler). Hattâ sarahaten Anayasanın ruhuna en ufak 
bir tarzda mugayir o lmıyan tasarruflarda dahi bu gibi şüphelere mahal 
b ı rakmamak, Demokrat Parti ve Büyük Millet Meclisi için büyük bir maz
hariyet olacaktır. 

Anayasa Komisyonunun kabul ettiği rapora nazaran iki noktadan ta

dil teklifleri yapı lmaktadır . Bunlardan birisi, kira mukavele ler inin eski 

bir tarihten muteber addedi lmemesi . 

Arkadaşlar , vatandaşların hukukunu da gözönüne a lmak mecbur iye

tindeyiz. Biz yalnız intizamı âmmeyi ihlâl etmiş olan vaziyeti meşru bir 

vaziyete irca etmekle mükellefiz. Fakat bundan bir sene evvel yüzlerce 

va tandaş ç ıkmış da bu şekilde Halk partililerin mallarını kiraya almışlar

sa şimdi o mallar Devlete geçiyor, kira bedeli bu tarihten sonra Devlet 

taraf ından cibayet ediliyor ve bu gayr imenkulun artık Halk Partisi men

faatine kullanı lması önleniyor. Şu halde, maksat Hazineye para a lmak 
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değil, maksat Hazineyi zengin etmek değil, biz im maksadımız Haz ineye 
varidat temin etmek maksadı ile hareket etmek değil; evvelâ siyasi mah
zurları ortadan kaldırmak ve C.H. Partisini gayr imeşru istimal imkânla
rını ortadan kaldırmaktır. Bütün bunlar bu kanunla temin edi lmektedir . 

Bu kanun makabl ine şâmil olarak, bundan evvel yapı lmış olan tasar

ruflar üçüncü şahıs vatandaş lehine ihlâl mahiyet inde olur. Anayasa Ko

misyonu buna muvafakat etmemektedir . En müh im prensip kararlarını 

bir milletvekil inin itirazı dahi olmaksızın çıkarmış iken bu şekilde bir ay

lık, iki aylık gibi işler için bizzat Demokrat Parti kütlesi içinde, Anayasa

ya mugayir diye ortaya bir fikir etmek ve Anayasa Komisyonunun noktai 

nazarı hilâfına... (O, o sesleri, şiddetli gürültüler) 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Büyük Millet Meclisi hâkimdir , 

Anayasa Komisyonunun noktai nazarını kabule mecbur değildir. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Öyle şey yok, Meclis vereceği kara

rı bilir. 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Devamla) — Süreyya Bey, müsaade 

buyurun buraya çıkar söylersiniz, mutalâatı hukukiyenizden Mecl is isti

fade eder ve iki taraf hakkındaki reyini serbestçe izhar eder. Söz istemek 

imkânına maliksiniz, rica ederim sözümü kesmeyiniz. 

Arkadaşlar , bu şekilde bütün Demokrat milletvekilleri beraberce bu 

işlerde yürümekte iken muhteli f komisyonlar, muhtel i f teklif sahibi arka

daşlar arasında müddet için bir ihtilâf çıkarmak.. . (Gürültüler) ihtilâf çı

karmanın bir hikmeti o lduğuna kanaat getirenlerden deği l im. Binaena

leyh mukavele ler in iptalinin bu kadar eski bir zamana teşmil edi lmesini 

yer inde bu lmuyorum. 

İkincisi : üç aylık müddeti üç komisyon da kabul etmiştir. (Hayır ses
leri, gürültüler) Anayasa komisyonu bu müddeti kabul etmiştir. Bütçe Ko

misyonu da kabul etmiştir. (Gürültüler) Eğer önümüzdek i z amanda seçim 

meseleler i o lmamış olsa idi bir partinin 17 vilâyette seçim işlerini tedvir 

keyfiyeti o lmamış olsa idi; bir aylık müddet üzerinde durmak m ü m k ü n 

olabilirdi. Fakat arkadaşlar; bir kütlenin, sizin en güzel, masum, temiz fi

kirlerinizi bu şekilde propagandaya alet etmek ihtimalleri mevcuttur . Bu 

müddet in uzatı lması, kısaltı lması için bu şekilde bir i tham alt ında bu

lunmak keyfiyeti, mevcut değildir. D.P. seçim hürriyetini her şeyin üs

tünde tutan bir partidir. Bu hususta hiçbir milletvekil inin, karşı part inin 

seçim vaziyetini ihlâl etmek fikri o lduğuna inananlardan deği l im. Hiçbir 

D.P. li yoktur ki, bir binanın tahliyesinde, zaten kazanacağı muhakkak 

olan bir seçimi emniyet altına almak için karşı tarafa mecbur iyet koysun. 
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Hepinizin kalbleri, fikirleri asildir. Bu kadar âsil kalblere mal ik olarak çı

karı lan böyle bir kanunda bu türlü bir hükme yer bırakı lmasın. (Bravo 
sesleri) 

B A Ş K A N — Akif Sarıoğlu. 

AKİF SARIOĞLU (Antalya) — Muhterem arkadaşlar ım, Türk milleti

nin bağr ında Halkevlerinin acısının ne kadar derin bir iz bıraktığını bilir

siniz. Her müntehiple karşı karşıya geldiğiniz zaman sizi hepsi şöyle bir 

sualle karşılaştırmıştır, demiştir ki : Bu Halkevlerinin saltanatı hâlâ böy

le devam edecek midir? Halkevlerinin içinde bir avuç insan bar ınırken 

binlerce vatandaş, buna uzaktan ve yandan mı bakacakt ır? 

Bu şekilde ıstırapları ifade ettiğime kani olarak size hitap ed iyorum. 

Bu ıstırabın yakînen şahidi o lmak itibariyle B.M.M. nde ilk içt imainizin 

haftasında idi ki Halkevleri hakkındaki ilk kanunu teklif e tmiş bu lunu

yordum. Bu bizim şahsi bir endişemizin neticesi değildir. Doğrudan doğ

ruya milletin bunun üzerinde da ima göstermiş olduğu hassasiyet in bir 

icabı idi kardeşlerim. Bu itibarla 14 aydan beri başlamış olan bu kanun 

teklifinin bugün seçim vaziyeti, vardır, şudur, budur gibi bâzı mülâhaza

larla müsamahaya götürmeye hakkımız yoktur. Büyük Millet Mecl isin

den çıkacak karara intizar eden necip mil letimizin böylece aylarca intiza

r ına ben hiçbir zaman taraftar değil im arkadaşlar. (Bravo sesleri alkışlar) 

Aziz arkadaşlar ım, dizlerinin bağı çözülmüş ve rengi so lmuş olarak 
Büyük Millet Meclisi sakfı altına girmiş olan insanlara en büyük müsa
mahayı iktidar partisi, olarak necip milletimizin huzurunda tebarüz et
t irmiş bulunuyoruz. Buna rağmen ne görüyoruz arkadaşlar? Sırası değil 
fakat, iç imde acıdır : 31 Temmuz tarihli ç ıkan gazetede diyor ki : "Dünya 
siyaset tarihinin kaydetmekten utanacağı emsalsiz baskılar birbirini ta
kip ediyor." 

Soruyorum, necip mil letimizin asîl vekilleri; bu güne kadar hangi 

baskı hangi tazyiki yapt ık? 

O itibarla her gün bir iftira, her gün bir tezvir ve her gün bir tertip 

karşısındayız. Onlar şöyle söyledi, böyle söyliyecek diye fikirler ileri sür

mekten ziyade yüzümüzü aziz milletimize çevirel im. Halkevleri işinde 

Türk Milleti ,bizimle beraberdir. Tahliye müddet inin üç ay asıl müddet in 

bir ay o lmasının kabulünü ist irham ediyorum. (Alkışlar) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaşlar; f ikirlerine ve 

heyecanlar ına daima hürmet ettiğim arkadaşlar ımı dikkatle dinledim. 

Müddet mevzuunda üç ayın, bir aya indiri lmesi hususunda mukni , tat

minkâr muc ip sebepler maalesef ortaya konmadı . 
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M U H A R R E M TUNCAY (Balıkesir) — Siz izah edin. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bu itibarla müddet mev zuunda haki

katen şimdi sual soran arkadaş ıma cevap vermek için üç aylık müddet in 

niçin teklif sahipleri tarafından derpiş edildiğini ve niçin muhtel i f komis

yonlarda üç aylık müddet in kabul edilmiş o lduğunu huzurunuzda ifade 

e tmek ist iyorum. Nihayet, memlekette genişçe bir teşkilâta sahip bulun

duğu ifade o lunan bir siyasi partinin memleket in her köşes inde derhal 

bir ay içinde kendisine merkez ittihaz edebileceği yerler bu lunmas ın ın 

müşkülât ın ı , bi lhassa Demokrat Parti kurulduktan sonra ikametgâh ola

rak yer bu lmak hususunda zorluk çeken sizlerin muhakkak ki, geniş öl

çüde takdir edersiniz. Partimiz, kuruluşundan it ibaren sağda, solda bi

na bulmakta ne kadar müşkül şartlarla karşı karşıya ge lmişse elbette 

bugün alâkalı partinin aynı müşkülât la karşı laşacağını kabul e tmek bi

z im için hakikaten birhakşinasl ık olur. {Gürültüler) 

B A Ş K A N — Sükûneti muhafaza etmenizi rica ediyorum, çok gürül tü 

oluyor. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Devamla) — Bu itibarla üç aylık müddet in aynen 

muhafaza edilmesini, bir aylık müddet hiçbir suretle maksada yeter ol

madıktan başka memlekete ve bizlere bir fayda temin edemiyeceğ i kana

atiyle, b i lhassa rica edeceğim. 

Diğer hükme gelince; 8 nci maddede aynen kabul ettiğimiz veçhi le 
mevzuubahis olan tarih 1 Temmuz 1951 tarihidir. Mezkûr tarih demin 
bir arkadaşımız ın ifade ettiği veçhile bir hakkı iade ederken hüsnüniyet 
sahibi o lması muhtemel olan, vatandaşların hukukunu muhafaza e tmek 
elbette ki, Yüksek Meclisinizin vazifelere cümlesindendir . Bu it ibarla şu
rada veya burada hakikaten kaçamak yapmış olan kötü niyetli parti l i le
rin kötü niyetlerini kendilerine bırakalım. Bu millet 20 küsur senedir 
ulüvvü cenabını ve müsamahas ın ı göstermiştir. Müsaade ediniz de iki üç 
ay da buna tahammül edelim. Ondan sonra bu iş tarihin sinesine gömül
sün arkadaşlar. Bizim istediğimiz bundan ibarettir. 

B A Ş K A N — Hüseyin Fırat. 

HÜSEY İN FIRAT (İçel) — Muhterem arkadaşlar, öyle zanned iyorum 

ki, iki komisyonun kabul etmiş olduğu 3 aylık müddet , bir siyas part iye 

karşı gösteri lmesi lüzumlu görülen nezaket kaideler inden ileri gelmiştir . 

Bugün ç ıkmakta bulunan kanun ve büyük Türk milleti, Halk Part isinin, 

bu gayr imenkul ler i birer birer eşkiya gibi gasbett iğini ifade etmektedir . 

Hukukan gâsıp olduğu kabul edilen bir kimseye 3 aylık mehi l ver i lmesi 

mevzuata uygun değildir. {Bravo sesleri) Bu itibarla bendeniz bir aylık 
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müddet i dahi fazla bulmaktayım. Fakat sayın arkadaşlar ım bir aylık me

hil ver i lmesi hususunda takrir verdikleri için bendeniz de bir aylık mehi

lin kabulünü sizlerden rica edeceğim. {Alkışlar} 

M U S T A F A EKİNCİ (Diyarbakır) — Arkadaşlar, bu mevzuda arkadaş

larımı heyecanl ı görüyorum. Muhakkakt ır ki halkın emeğiyle al ınteriyle 

ve halktan tahsil edilen paralarla yükselen âbidelerin böylece haksız şa-

ğillerin el inde kalmasına tahammül etmek biraz zor oluyor. Fakat unut

m a m a k lâzımdır ki, biz bir nizam ve bir hukuk devleti olarak buraya gel

dik. Ve bir hukuk devleti kurduk. Bugün heyecan ve hislerimizi ona ka

larak bir kanun tedvin edemeyiz . 

M U H A R R E M TUNCAY (Balıkesir) — Heyecan içinde değiliz. Akl ı seli

mimiz yerindedir. 

M U S T A F A EKİNCİ (Devamla) — Arkadaşlar ımın iddia ettikleri gibi 

Halk Partisinin muvazaa ve sair suretiyle mülklerini âhara kaçırdıkları 

hakikat olabilir. Fakat, âmme hizmeti için â m m e işi görmek z ımnında 

kuru lduğunu iddia eden bir parti, kanun, n izam ve aynı z amanda ahlâk 

kaideler ine uymıyan hareketler yaptığı zaman kendi şerefini, kendi itiba

rını ve kendi mevcudiyet ini nakisedar eder, payimal eder. Biz işin kem-

miyet inde değil keyfiyetindeyiz. Eğer Halk Partisi bunu yapıyorsa â m m e 

v icdanında itibarı sıfıra müncer olur. Bunu yapmakta olsa da bu tarihe 

mal olacak hareket karşısında biz âmme vicdanını temsil ederek böyle 

haksız olarak tefsir edilecek bir yola gitmiyel im. {Gürültüler, öyle şey yok 
sesleri) Biz heyecanla garazkâr ve kin ile hareket ed iyormuş damgasın ı 

üzer imize celbedecek bir yo la gidemeyiz. (Kanunda 15 gün, Adalet Ko

misyonu 2 ay kabul etmiş sesleri) Muhali f lerimizin bu hareket i fenaya 

tefsir etmeleri kuvvetlidir. {Gürültüler, neler söylüyorsun sesleri) B inaenaleyh 

m a s u m ve iyi düşünen halk üzerinde kötü bir propagandaya vesi le ola

bilir, el lerine bir sermaye olabilir. {Gürültüler, kapaklara vurmalar) Bi lhassa 

bu işin seçim arifesinde olmasını da nazarı it ibara alırsak... {Gürültüler, 
kapak vurmalar) Behemehal elekten, süzgeçten geçilerek Bütçe komisyo

nunca kabul edilen 3 ay müddet in kabulü mutlak lâzımdır, hakkın ihka

kı bak ımından müsamahal ı geniş hareket, hem hukukidir , hem de fay

dalıdır. {Gürültüler) 

A H M E D VEZİROĞLU (Afyon) — Sayın arkadaşlar, 10 uncu madde 

nin birinci f ıkrasındaki müddet in bir aya indiri lmesi hakkındaki mucip 

sebepleri arkadaşlarımız yüksek huzurunuzda izah ettiler. 

Biz bu maddeyi Bütçe Komisyonunda müzakere ederken Halk Parti

sine nakil imkânları vermek mülâhazasiy le Adalet Komisyonunun kabul 
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etmiş o lduğu bir aylık müddet i üç aya çıkarılmıştır. Bütçe Komisyonun
da biz beş arkadaş bu husustaki fikirlere rağmen muhal i f kaldık. Ben de 
sayın arkadaşlar ım gibi bu müddet in bir ay olarak kalmasını ist irham 
ediyorum. {Bravo sesleri, alkışlar) Onlarda milyonlar çoktur, bir ay zarfın
da istedikleri gibi binalar bulurlar; onun için bir aylık müdde t kâfidir. 

B A Ş K A N — Süreyya Endik, buyurun. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale ) — Muhterem arkadaşlar; konuşma 
mevzuu olan mallar, binalar bizim şahsi mallarımız değildir, babalar ımı
zın mal lar ı da değildir, Türk milletinin mallarıdır. Bu it ibarla kulakları
mızı ve gözlerimizi Halk Partisine değil, Türk Milletine çevirel im. (Bravo 
sesleri ve sürekli alkışlar) 

Fethi Çel ikbaş arkadaşımız, bir ayı müdafaa eden arkadaşlar ımız ın 
bu hususta kuvvetli mucip sebep ileri sürçmedikler inden bahsett i ler. 

Arkadaşlar , Halkevleri meselesi Türkiye'nin bünyes inde gangren ol
muş bir uzuvdur, niçin bunu üç ay sonraya atıyoruz, da ş imdi tedavisi
ne tevessül etmiyoruz? Bundan kuvvetli esbabı mucibe olur mu? 

Arkadaşlar kulağımızı ve gözümüzü Türk Milletine çevirel im, onun 
arzusu, değil bir ay, bir gün içinde tahliye edilmesidir. Onun için bir ayın 
kabulünü rica ediyorum. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Söz sözcünündür. (Hep komisyon sözcüsü sesleri, gürültüler). 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Biraz da Millet konuşsun. 

BAŞKAN — Komisyon söz istedi, biz Tüzük hükümler in i tatbik ile 

mükellef iz. 

K O M İ S Y O N SÖZCÜSÜ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Arkadaşlar konuş
sun, sonra komisyon konuşsun. 

B A Ş K A N — Arkadaşlar konuşsun diyorlar. Söz Hâmid Şevket İn-
ce'nindir. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Arkadaşlar ım; Mustafa Ekinci ar
kadaş ımı çok severim; kendisinin ağabeysiyim. Diyor ki; heyecanımız ı , 
hissimizi öne katmıyal ım, akli sel imimizi rehber kılalım; bence heyecan
sız hayata lanet olsun. Biz makul bir heyecanı mesut içindeyiz. (Bravo 
sesleri, alkışlar). Bugün Halk Partisine üç aylık bir müddet veri lse mem
nun mu olacak sanki ! Bir aylık müddet versek veya bir yıl verirseniz ne 
o lacak? O, kararını vermiştir. Onlar, bizi Anayasayı , adaleti ayaklar altı
na alıyorlar, diye tasvif etmektedirler. Bugün de Ulus'ta intihar makale 
sini Falih Rıfkı Atay yazıyor. Bu yazılar, karşılıklı vaziyet imizi gösteriyor. 
İki aylık müsamaha ile taltife mi uğrıyacağız? Hayır, onlar, hakk ımızda 
katî kararını almış insanlardır, bunu iyi bilelim. 
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Unutmayınız , bizim için, bize karşı amansız bir kitle vardır. Müsama

hamız, onların kalbinde bir ferah kapısı açmıyacaktır . Onlar bizi zulmet

ler içinde seyretmektedirler. Arkadaşlar. Mukabele bilmisil en mukaddes 

bir haktır.. Yani gaspettikleri malları, bugün sahiplerine iade etmek yo

lundaki teşebbüsünüz, önüne geçi lmez meşru bir zarurettir. Binaena

leyh üç ayı üç seneye de çıkarsanız, idrakinizi ve insafınızı en müsama

halı şekilde de genişletseniz, onlardan alacağımız, ve aldığımız kötümser 

h ü k m ü n mahiyet i değişmeyecektir ve onlar sizi affetmiyecektir. Adalet 

Komisyonu bu işi, bu hakiki ve hayata uygun zaviyeden tetkik etti; tek

lif sahiplerinin, Maliye Komisyonunun ve Anayasa Komisyonunun nok-

tai nazarını ele alıp bu kanaat altında bu indirmeyi yaptı . 

Arkadaşlar , şimdi bir şey arzedeceğim. Benim içimde tüzüğe mütaal -

lik bir dert kaynıyor. Bunu hal ledemedim, bu hususta e l imden tutan ol

madı . 

Bu kanun tamemen Adalet Encümeninin vazifesi içine giren bir ka

nundur . Bu kanun, tasarruftan bahistir, yani adalet mevzuuna dâhildir. 

Medeni Kanunun sinesindeki hükümlere dayanmaktadır . Her hangi bir 

encümen, havzai mesaisi dâhil ine girmiyen meselelere tasarruf edemez, 

onlar üzer inde tadilât yapamaz malî, hele encümen gibi amansız müda

haleler yapan bir komisyon karşısında artık katî kararımızı almalıyız ar

kadaşlar, Bütçe Komisyonunun vazifesini tüzük tâyin etmiştir. O, Devle

tin var idat ve masraflarına taallûk eden mevzuat la meşgul olacaktır. 

Efendim, biz im verdiğimiz bir aylık müddet i o üç aya çıkarıyor. Sen kim 

o luyorsun Bütçe Encümeni? {Bravo sesleri, alkışlar) Müsaade buyurun ar

kadaşlar, evet sen kim oluyorsun. Bütçe Encümeni bu tasarruf ben im 

yani ben im Adalet Encümenimin bir hakkıdır. Anayasa Encümeni ise bu 

tasarının ancak Anayasaya muhal i f midir, mugayir midir diye tetkikat 

yapabi l ir , yoksa kanunun maddeler i üzerinde değişiklik yapamaz . Yan i 

mütehass ıs komisyon sıfatiyle Anayasa hakkında mütalâasını verebil ir, 

yok bir ay, hayır 4 ay diyemez. Bu kanunun ruhu A dan Z ye kadar hu

kuki bir mahiyet taşımaktadır. Ve ancak Adalet Encümenin in söz sahi

bidir. Ben bu encümenlere taarruz kasdiyle hareket e tmiyorum. Vazife

mize müdaha le ettikleri için kendilerine kanuni vaziyetlerini hatır latıyo

rum. Gelsinler bu meclise noktai nazarlarını bir milletvekili olarak arzet-

sinler. Bir ayı beş aya ç ıkarmaya çalışsınlar. Buna bir şey diyemeyiz . Fa

kat encümen olarak bu aylar üzerinde istedikleri gibi tasarrufa hakları 

yoktur . Bu kanun üzerinde ehliyetli tek mütehass ıs komisyon Adale t Ko

misyonudur . Adalet Encümenin in mütalâasına iştirak e tmemek her me

busun hakkıdır . İstediği tenkidi; taarruzu yapar; ama Mecl is in heyeti 
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umumiyes i karşısında akçaya taallûk eden mevzuat ile meşgul o lması lâ-
z ımgelen Bütçe Komisyonu işte Danıştay Kanununu ö ldürdü. Sadece o 
kanunun kadrosuna taallûk eden kısmını tetkika yetkili olan Bütçe Ko
misyonu İçişleriyle biz im komisyondan çıkan o güzel im kanunu Hükü
met tarafından geri a lmaya mecbur etti. Ve hâlâ o tasarı tekrar ge lmedi 
ve biz im tadillerimiz üzerinde tasarruf ettiği için gelmedi . Danıştay ise 
bugün münhal ler iy le çalışamıyor, nisabı müzakere ve kararı temin ede
miyor. Milletin işi ise olduğu gibi duruyor. [Sadet harici sesleri) İşte Bütçe 
Encümeniy le ihtilâfımız buradan çıkıyor. Bu meseleye artık Mecl is el 
koymalıdır . Mütehassıs encümen sıfatiyle söz ve salâhiyet, Adalet Komis
yonuna aittir. Nihai karar da ve son söz de Meclisindir. Bütçe Encümen i 
sözcü olarak, başkan olarak hep bu mesele üzerinde diğer encümenlere 
takaddüm etmek suretiyle söz alıyorlar. Bu nihayet bir akçe ve tahsisat 
işi değil, hukuki bir tasarruf mevzuudur. Binaenaleyh biz im encümenin 
tesbit ettiği bir aylık müddet in kabulünü rica eder im. [Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, sözleri komisyon mesai ler ine teş

mil etmezsek, bu maddedeki müddete inhisar ettirirsek neticeyi çabuk 

alacağız. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar. Halkevleri dâva
sında kayıtsız ve şartsız hepinizin ve hepimizin o kadar çok derin yarala
rı ve hazin hâtıraları vardır ki, bu önemli ve tarihî konuşmalarda en yet
kili arkadaşlar ımız ın salâhiyetle teşrih ettikleri bir dâva hakkında konuş
mamay ı bir vazife telâkki etmişken müddet meseles inde mevzuubah is 
edilen bâzı hususat dolayısiyle hislerime tâbi olarak söz a lmak mecbur i 
yet inde kaldığım için evvelâ Büyük Meclisten özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, yıl larca kanunsuz tesahüpler ve yı l larca ka

nunsuz birtakım hâkimiyetlerin ve temellüklerin yanmas ında yepyeni ve 

14 aylık bir iş lemden sonra Büyük Meclisin huzuruna gelen, y ı l larca 

memleket le beraber, milletle beraber bir bütün hal inde beklediğ imiz bir 

hâdisede tahliye kararının üç ay temdidine bu Meclisin asla müsaade et-

miyeceğini tahmin ve tasavvur ediyorum. [Bravo sesleri, alkışlar). Arkadaş

lar ımdan bâzıları esbabı mucibenin zayıf o lduğunu ifade etmek suretiyle 

bütün arkadaşlar ımızın göstermiş olduğu heyecanı çürütmek istediler. 

Ben kendilerini dikkatle dinlediğim halde bize, mukabi l delil olarak gös

terdikleri şeylerin aynı derecede zayıf o lduğunu müşahede etmiş bu lun

du. Büyük Meclisin göstermiş olduğu heyacana tercüman olarak, bir ay

lık müddet i kabul etmenizi rica ediyorum. [Bravo sesleri, alkışlar). Adl iye 

Komisyonunun bir aylık kararının kabulünü iltizam etmeniz i r ica ediyo

rum. [Bravo sesleri, alkışlar, kâfi kâfi sesleri). 
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O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) — Bir usul noktası var. Müsa

ade buyurun, yanlışl ığa mahal kalmasın. 

B A Ş K A N — Adalet Komisyonu adına sözcü izah etsin. 

A B D U L L A H GEDİKOĞLU (Ankara) — Reis Bey, söz a labi lmek için 
Kayseril i mi olmak lazım? 

BAŞKAN — Çok istirham ederim. Burada konuşmak lüzumunu his

seden her arkadaşa usul dairesinde söz veriyoruz. 

A D A L E T K. ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) — Arkadaşlar ; Hâmid 
Şevket Bey üstadımızın Büyük Meclise vâki maruzat ına ben de aynen iş
tirak ed iyorum. Hakikaten Bütçe Komisyonu, hilafı salâhiyet Adale t Ko
misyonunun hazırlamış olduğu metin esaslarına müdaha lede bulun
muştur. Bu şekilde kabul buyurulan kanunun. . . (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sözünüzü komisyonların salâhiyetine teşmil edecek şe

kilde devam ettirirseniz işin içinden çıkamayız. 

A D . K. AD INA VACİD ASENA (Devamla) — Maruzat ımı bit irdikten 
sonra ona dair olan kelâmımın nasıl idare edildiğini de göreceksiniz, işi
teceksiniz. Muhterem Meclis bu kanunun 2 ve 3 üncü maddeler ini , Büt
çe Komisyonunun değiştirdiği esaslar dairesinde kabul etmiş ve bu mad
delerin metinler inde de tashih ve tescil yapı lmasından sonra keyfiyetin 
alâkal ı lara ihbar edileceğini kabul etmiş bulunuyor. Bu itibarla şimdi, 10 
uncu madden in muhtevasında bulunan 3 aylık müddet in münakaşas ı 
nı, biraz evvelki maruzat ıma atfetmek suretiyle işi halle çal ışacağım. 

Hakikaten Adalet Komisyonunda bulunan arkadaşlar ımız da bu 3 ay
lık müddete muarız bulunuyor. Bu sebeple teklif üzerine 3 aylık müddet 
bir aya indirilmiştir. 

Arkadaşlar , şu mütaakıp maruzat ım vaziyeti biraz daha aydınlatmış 

olacaktır. Bilfarz kanunun meriyete girdiği tarihten it ibaren yap ı lmas ı 

gereken tescil ve tashih muamele ler i bu müddet zarf ında ikmal edi lme

diği takdirde vaziyet ne olacaktır? Binaenaleyh kanunun tatbikatını bir 

ç ıkmaza sokmamak için kabul buyurduğunuz ikinci ve üçüncü madde 

lerdeki ihbar hükümler ine mütenazır olarak 10 ncu madden in birinci 

f ıkrasının değiştiri lmesi lâzımgeliyor. Ve bu değişt irme lüzumu maddi 

hâdiseler in vücudu itibariyle şarttır. Bunu düşünen komisyonumuz 

Yüksek Mecl ise bu maddenin şu şekilde değiştiri lmesini arzediyor. Aynen 

okuyorum : 

(10 uncu maddenin birinci f ıkrasındaki "bu kanunun yürür lüğe gir

diği tarihten it ibaren" diye yazılı kısmının, kanunun 2 ve 3 üncü madde

leri hükümler iy le tenazur teşkil etmesi ve tatbikatta vukubulmas ı muh-
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temel itirazların önlenmesi bakımından aşağıda arzo lunduğu veçhi le de
ğiştir i lmesini arz ve teklif ederiz.) 

Değişecek kısım da şudur : 

(Bu kanun hükümler ine göre yapılacak tescil veya tashihin ihbarın

dan it ibaren bir ay) 

Görüyorsunuz ki, bir aylık veya üç aylık müddet birçok manialar ve 
haylûletlerle geçmiş ve tashih yapı lmamış olabilir. Binaenaleyh tatbikat
ta her hangi bir sakatlığı önlemek bakımından daha ziyade muade le t 
esaslar ına uygun olan bu teklifimizi Yüksek Meclisin tasvip buyuracağ ı 
na inanmış bulunuyoruz. [Sürekli alkışlar). 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhte rem 

arkadaşlar, çok kısa maruzatta bulunacağım. Sayın Hâmid Şevket İnce, 

kendis ine mahsus bir fikir olarak, komisyonların mesaisi hakk ında bir 

tez ileriye sürdüler. Bütçe Komisyonunuz, üç aylık müddet in mucid i de

ğildir. 

İlk önce teklif sahiplerinin tekliflerindeki müddet üç aydır, Anayasa 
Komisyonundan geçmiş, müddet üç ay, Maliye Komisyonundan geçmiş 
müdde t üç aydır. Adalet Komisyonu bu müddet i bir aya indirmiştir. 
Bütçe komisyonu bu müddet i eski haline ifrağ etmiştir. Bütçe Komisyo
nu kendis ine muhavvel mesaili müzakeresinde, her hangi bir komisyon
dan daha salâhiyet sahibi gibi bir iddiayı, bu tezi burada münakaşaya gi
r işecek deği l im. 

Muhterem arkadaşlar; Meclisi Âlinin bu hususta tamamen hâk im ol
duğu aşikârdır. Bendenizin, şahsi mütalâat ımı değil, komisyonun üç ay
lık müddet i kabul etmekteki noktai nazarını arzett im. Meclisi Âl inin bu 
müzakere lerdeki yüksek adaleti dahi gösteriyor ki bu tasarıda, bu kanun 
teklif inde, hakikaten Halk Partisi lehinde telâkki edilecek bâzı müsama
halar vardır. Bidayetten beri bu müsamahalar ın her biri nazarı iltifatını
za mazhar oldu. Bu da Yüksek Meclisinizin adalet hissine ve fikir ser
bestl iğine şeref veren bir keyfiyet teşkil eder. 

Bütçe Komisyonunuz, Adalet Komisyonu hariç, diğer komisyonlar ın 

fikirlerine iltihak etmek suretiyle nasafet dairesinde hareket etmiş ve Me

deni Kanuna da daha yakın olması itibariyle üç aylık müddet i muvaf ık 

görmüştür ve noktai nazarımızca bunda hakikaten kaybedi lecek büyük 

bir şey yoktur. Bunun burada daha fazla izahını yapmak da zaittir. Çün

kü keyfiyet kâfi derecede tavazzuh etmiştir, biz meseleyi Yüksek Mecl is in 

takdirine terketmekle iktifa ediyoruz. (Kâfi, kâfi, reye sesleri) 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 
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Başkanl ığa 

Vaziyet sarih olarak anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayeti ile müddet in 

oya konulmasın ı arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Mil letvekil i 

Suat Başol 

Başkanl ığa 

Bu madde hakkında kâfi derecede tenevvür ettik. Müzakeren in kifa

yetini arz ve teklif ederim. 

Çorum Milletvekil i 

Hüseyin Ortakcıoğlu 

Yüksek Başkanl ığa 

10 uncu madde üzerindeki müzakereler kâfidir. Maddenin oya konul

masını r ica ederim. 

Giresun Milletvekil i 

H. Erkmen 

Yüksek Reisliğe 

Mesele tavazzuh etmiştir. Maddenin reye konmasın ı arz ve teklif ede

r im. 

Erzurum 

Bahadır Dülger 

M U S T A F A ZEREN (Erzurum) — Kifayet a leyhinde söyl iyeceğim. 

Efendim, bütün konuşmalar müddete mütedair oldu : Üç ay mı o lsun bir 

ay mı olsun! Halbuki 10 uncu madde mütaaddit fıkraları ihtiva ediyor. O 

fıkralar üzer inde, bir konuşma yapıl ırsa heyeti umumiye daha iyi tenev

vür etmiş olur, daha esaslı bir karara varmış oluruz. 

Biraz evvel 10 uncu maddenin birinci f ıkrasına bir ilâve yapı lması 

hakkındaki teklifimiz üzerinde belki başka söz olur, belki başka arkadaş

lar da konuşabil irdi . 

B inaenaleyh sayın Başkandan rica ediyorum, maddey i fıkra fıkra mü

zakereye arzetsinler. 

B A Ş K A N — 10. maddenin görüşülmesinin yeterl iğine dair mütaaddi t 

önergeler okuduk, bir arkadaşımız da bunun aleyhinde konuştu. Bu va
dide başkaca söz söylemek İçtüzük hükümler ine göre imkânsızdır . Bu 

it ibarla reyi âlinize müracaat ediyorum. 
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10. madde hakkındaki konuşmalar ı kâfi görenler lütfen işaret buyur
sunlar.. Etmiyenler. . Konuşmalar kâfi görülmüştür. . 

Değiştirgeleri okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Kanunun 10 uncu maddesinin ilk fıkrası (Bu kanunla iadeye tâbi tu

tulan gayrimenkuller i kısmen veya tamamen işgal eden siyasi parti ler ta

puya tescili ihbarından bir ay zarfında bunları tahliye ve tesl ime mecbur

dur) şekl inde değiştiri lmesini arz ve teklif ederim. 

Tokad 

Muzaffer Önal 

Yüksek Başkanlığa 

Müzakere edi lmekte bulunan kanun tasarısının 10 uncu maddes in in 

birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiri lmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Tokad Niğde 

M. Â. Ülgen S. Atanç H. N. Yurdakul 

Sivas Samsun Niğde 

N. Ağacıkoğlu Naci Berkman Ferit Ecer 

Ankara Kırşehir Ankara 

R. Eren R. Özdeş H. Burgurlu 

Çanakkale Zonguldak Urfa 

S. Endik S. Başol Celâl Öncel 

Denizli Urfa 
Refet Tauaslıoğlu Feridun Ayalp 

Samsun Bilecik 

Ferit Tüzel İsmail Aşkın 

Madde 10. — Bu kanunla iadeye tâbi tutulan gayr imenkul ler i kıs

men veya tamamen işgal eden veya daire ve müessese lere ve tüzelkişi le

re ait o lup da bir mukaveleye müstenit o lmaksız ın işgal eyl iyen siyasi 

parti ler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten it ibaren bir ay zarf ında 

bunlar ı tahliye ve teslime mecburdurlar. 

Yüksek Başkanlığa 

Onuncu maddenin birinci f ıkrasındaki "Kanunun yürür lüğe girdiği 

tarihten it ibaren üç ay zarfında" ibaresinin "Bu kanunda yazıl ı ihbar ta

r ihler inden bir ay zarfında" olarak değiştiri lmesini teklif eder im. 

Erzurum 

Emrullah Nutku 
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Yüksek Başkanl ığa 

Tahl iye müddet inin bir ay olarak tespiti ancak bu kanunun tatbika

tında vazife veri lmiş olan Genel Meclis tahliyenin üç aya kadar tehirine 

imkân veri lmesi âdilâne olur. Arz ve teklif ederim. 

Sivas 

Halil İmre 

Yüksek Başkanl ığa 

Görüşülmekte olan 10 uncu maddedeki müddet in bir buçuk ay ola

rak kaydedi lmesini teklif ederim. 

Niğde 

Fahri Köşkeroğla 

Yüksek Başkanl ığa 

10 uncu maddedeki üç aylık müddet in iki ay olarak değişt ir i lmesini 

arz ve teklif ederiz. 

Amasya Milletvekili Amasya Milletvekili 

İsmet Olgaç Kemal Eren 

Yüksek Başkanl ığa 

10 uncu maddenin 3 üncü fıkrasındaki 1.7.1951 tarihinin 14.5.1950 

olarak kabulünü arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 

F. Ağaoğlu 

Yüksek Başkanl ığa 

10 uncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiri lmesini arz ve teklif ede

riz. 

Afyon Milletvekili Konya Milletvekil i 

Salih Tor/illi Murat Âli Ülgen 

Tokad Milletvekili Kocaeli Mil letvekil i 

Sıtkı Atanç Hüsnü Türkand 

Anta lya Milletvekili Afyon Milletvekili 

Akif Sarıoğlu Ahmet Veziroğlu 

İstanbul Milletvekili 

Celâl Türkgeldi 

Madde 10. - Bu kanunla iadeye tâbi tutulan gayr imenkul ler i k ısmen 

veya tamamen işgal eden siyasi partiler bu kanunun yürür lüğe girdiği ta

rihten it ibaren bir ay zarf ında bunları tahliye ve tesl ime mecburdur lar . 
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Üçüncü şahıslar hakkında umumi hükümler mahfuzdur. 

Yüksek Başkanlığa 

10 uncu maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde tâdilini arz ve 

teklif ederiz : 

Bu kanunla iadeye tâbi tutulan gayrimenkulleri k ısmen veya tama

men işgal eden veya birinci maddede yazılı teşekküllere ait gayr imenku-

leri bir sözleşmeye dayanmaksız ın işgal eyliyen siyasi partiler bu kanu

nun yürür lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay zarf ında bunları tahliye ve 

sahiplerine teslime mecburdurlar. 

Niğde Milletvekili İçel Milletvekili 

H. Ülkü H. Atalay 

Yozgad Milletvekili 

N. Ünal Alçılı 

Yüksek Başkanlığa 

Onuncu maddenin birinci fıkrasının ilişik şekilde değişt ir i lmesini arz 

ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili Samsun Milletvekil i 

Mustafa Zeren Firuz Kesim 

(10 ncu madde birinci fıkra) 

Bu kanunla iadeye tâbi tutulan gayrimenkulleri k ısmen veya tama

men işgal eden veya birinci maddede yazılı teşekküllere ait gayr imenkul

leri bir sözleşmeye dayanmaksız ın işgal eyleyen siyasi partiler bu kanu

nun yürür lüğe girdiği tarihten itibaren bir ay zarf ında bunları tahliye ve 

sahiplerine teslime mecburdurlar. 

Yüksek Başkanlığa 

10 ncu maddenin birinci f ıkrasındaki : (Bu kanunun yürür lüğe girdi
ği tarihten it ibaren) diye yazılı kısmının, kanunun 2 ve 3 üncü madde le
ri hükümler iy le tenazur teşkil etmesi ve tatbikatta vukubulmas ı muhte 
mel itirazları önlemesi bakımından aşağıda arzo lunduğu veçhile değişti
r i lmesini arz ve teklif eyleriz. 

Adalet Komisyonu Ad ına 

Sözcü 

Balıkesir 

Vacid Asena 

(Bu kanun hükümler ine göre yapılacak tescil veya tashihin ihbarın

dan it ibaren bir ay). 

2027 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

B A Ş K A N — Efendim müddet hakkında muhtel i f teklifler vardır. En 
aykırı teklif Adalet Komisyonu Adına Vacid Asena tarafından yapı lan tek
liftir. Bunu bir daha okutup yüksek oyunuza arzediyorum : 

(Adalet Komisyonu Adına Vacid Asena'nın verdiği değişt irge tekrar 

okundu. ) 

B A Ş K A N — Bu önergeyi dikkatinize arzediyorum. Dikkate alanlar... 
Aksini i lt izam edenler... Adalet Komisyonu adına Vacid Asena 'n ın vermiş 
o lduğu değiştirge dikkate alınmıştır. [Bravo sesleri, alkışlar). Formülünü ve 
redaks iyonunu yapmak için maddeyi komisyona tevdi ediyoruz. Diğer 
önergeleri oya arzetmeye lüzum kalmamıştır . 

M U S T A F A ZEREN (Erzurum) — Efendim huzurunuza ç ıkmaktaki 
maksad ım, şimdi komisyona havale edilen önerge üzerinde konuştum, 
daha evvel de Riyaset Makamına bir önerge takdim etmişt im. İst irham 
ediyoruz bir yanlışl ığa kurban olmıyal ım, çok mühimdir , madde fıkra, 
fıkra müzakere edilsin, İçtüzüğün 108 nci maddes i de bunu âmirdir . 
Başkanl ığa böyle bir teklifi yaptığımız dakikadan itibaren fıkra fıkra reye 
arzedilsin, tüm olarak arzedi lmesin. Aksi takdirde bizim önergemiz kay
bolabil ir. [Doğru sesleri). 

B A Ş K A N — Efendim, 10 ncu maddeyi tasvibinize, oyunuza arzetme-
miş bulunmaktayız . 10 ncu madde henüz kesinleşmemişt ir . Yalnız müd
det hakk ında muhtel i f teklifler vardı. Adalet Komisyonu Sözcüsünün 
müddete mütedair değiştirgesi Heyeti Al iyenizce kabul edildiği için onu 
formüle e tmek üzere komisyona tevdi ettik. Diğer fıkralara mütal l ik ar
kadaşlar ımız ın bu değiştirgelerinin hüküm ve mahiyetleri mahfuzdur. 
Yanl ış l ığa mahal ka lmamak için onu da heyeti âlinize arzedeceğiz. Müd
det hakkındaki formül ikmal edildikten sonra, 8 nci maddede de böyle 
bir teklif yapı lmadığı için, otomatik olarak, 10 ncu maddeyi de fıkra fık
ra reyinize arzedeceğiz. Mustafa Zeren arkadaşımız endişe etmesinler. 

M A D D E 11. — Devlete intikal eden halkevleri ile tüzelkişiler namına 
tescil ve kayıtları tashih edilen Halkodalarının içindeki eşya yeni sahip
lerinin mülkiyet ine geçer. 

Bu kanunun birinci maddes inde yazılı tüzelkişiler d ış ında kalanlar 
taraf ından halkevlerine veya odalarına teberru veya vasiyet suretiyle in
tikal eden eşya alâkalı siyasi partinin talebi üzerine bu partiye verilir. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden
ler.. Etmiyenler. . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 12. — Bu kanun hükümler ine göre yapı lacak tashih ve tes
cillerle diğer b i lûmum muamele lerden hiçbir harç ve Damga Resmi ve di
ğer resimler al ınmaz. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. Maddey i kabul eden
ler.. Etmiyenler. . Kabul edilmiştir. 

B A Ş K A N — 10 ncu maddenin 1 nci fıkrası komisyondan gelmiştir , 

okutuyorum. 

Madde 10 : 

Fıkra 1. — Bu kanunla iadeye tâbi tutulan gayr imenkul ler i k ı smen 
veya tamamen işgal eden siyasi partiler bu kanun hükümler ine göre ya
pı lacak tescil veya tashihin ihbarından itibaren bir ay zarf ında bunlar ı 
tahliye ve teslime mecburdurlar . 

B A Ş K A N — Bu fıkraya ait değiştirgeler vardı, deminden okutmuş
tum, şimdi tekrar okutuyoruz. 

(Tokad Milletvekili Muzaffer Önal ' ın önergesi tekrar okundu. ) 

(Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren ve Samsun Milletvekili Füruz Ke-

sim'in önergesi tekrar okundu. ) 

(Afyon Milletvekili Salih Torfilli ve arkadaşlarının önergesi tekrar 

okundu. ) 

(Niğde Milletvekili Hüseyin Ülkü ve arkadaşlarının önergesi tekrar 

okundu. ) 

BAŞKAN — Efendim; tüzüğün 108 nci maddesi mucib ince Mustafa 
Zeren arkadaşımız ın yaptığı izah veçhile maddeyi fıkra fıkra oyunuza ar-
zedeceğ im. 

Şimdi birinci fıkraya ait önergeleri tekrar okuduk. Ayr ı ayrı reyinize 
arzedeceğim. 

(Niğde Milletvekili Hüseyin Ülkü ve arkadaşlarının önergeler i tekrar 
okundu. ) 

(Müzakere usulü bozuldu sesleri, uğultular) 

BAHADIR D Ü L G E R (Erzurum) — Söz ist iyorum. 

BAŞKAN — Efendim; oylama sırasında hiçbir milletvekil i söz söyl iye-
mez. Bu itibarla değiştirgeleri dikkatinize arzedeceğim. Dikkate al ındığı 
takdirde redaksiyon için komisyona iade edilecektir. Fakat ş imdi okudu
ğumuz değiştirge arasına söz girdiği için tekrar okutacağ ım. (Niğde M. V. 
Hüsey in Ülkü ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu. ) 

B A Ş K A N — 3 ayı esasen bir ay olarak hallettiniz. Yalnız diğer hü
kümler vardır. Bu itibarla dikkate alanlar... (Anlaşılmadı sesleri) Biz oku
yoruz anlaşı lmadı ise bizim kabahatimiz yoktur. Lütfen sükunet i muha
faza edel im. Mamafih bir defa daha okuyal ım. 

(Önerge tekrar okundu. ) 
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BAŞKAN — Değiştirgeyi nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar. . . Red

dedilmiştir. 

(Mustafa Zeren ve Firuz Kesim'in önergesi tekrar okundu. ) 

BAŞKAN — Bu önergeyi dikkate alanlar.. Almıyanlar. . (Anlaşılmadı.) 

Önergey i dikkate alanlar lütfen ayağa kalksınlar... Müsaade buyu
run, Ahme t Remzi Gürkan siz ayağa kalktınız, fakat başkas ına müdaha
le etmeyin. . . Önergeyi nazarı itibara almıyanlar ayağa kalksınlar.. Öner
ge reddolunmuştur . 

Efendim, birinci fıkraya ait kalan önergeyi de tekrar okutuyorum. 

(Afyon Milletvekili Salih Torfilli ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu. ) 

BAŞKAN — Değiştirgeyi nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar. . . Naza

rı d ikkate al ınmamıştır . 

10 uncu maddenin birinci fıkrasını reyinize arzediyorum. (Fıkra okun
sun sesleri) 

(Birinci fıkra tekrar okundu. ) 

BAŞKAN — Birinci fıkrayı kabul edenler... Etmiyenler.. . Birinci fıkra 

kabul edilmiştir. İkinci fıkrayı okutuyorum : 

Fıkra 2 — Bu mecburiyet yerine getiri lmediği takdirde mahal l in en 
büyük idare âmiri tarafından gayr imenkul bir hafta zarf ında tahliye etti
rilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. İkinci fıkrayı reyi âlinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. . Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkrayı okutuyorum : 

Fıkra 3 — 1 .VII. 1951 tarihinden sonra yapı lmış kira mukavele ler i ve 
sair anlaşmalar, tapuya şerhedi lmiş olsun veya olmasın, yeni mal ike kar
şı hükümsüz olup bu gayrimenkuller hakkında dahi yukar ık i fıkralar 
hükmü uygulanır. 

Ancak kiracıların kira bedelleri sebebiyle siyasi partiler a leyhine dâva 

açmak hakkı mahfuzdur. 

B A Ş K A N — Bu fıkra hakkında değiştirge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanl ığa 

O n u n c u madden in üçüncü f ıkras ındaki 1. VI I . 1951 tar ih in in 
14.V. 1950 olarak kabul edi lmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 

Fahri Ağaoğlu 
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B A Ş K A N — Efendim; yanlışlık olmasın. Üçüncü fıkradaki 1.VII. 1951 
tarihinin 14.V. 1950 olarak değiştiri lmesi teklif edi lmektedir . Dikkate 
alanlar... Aksini iltizam buyuranlar. . . Değiştirge dikkate al ınmıştır. (Bra
vo sesleri ve şiddetli alkışlar) 

Efendim redaksiyona ihtiyaç var mı? Tarih değiştiril iyor. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Biz de iltihak edi

yoruz. 

BAŞKAN — Maddenin tamamını okuyup oyunuza arzedeceğ im : 

M A D D E 10. — Bu kanunla iadeye tâbi tutulan gayr imenkul ler i kıs

men veya tamamen işgal eden siyasi partiler bu kanun hükümler ine gö

re yapı lacak tescil veya tashihin ihbarından itibaren bir ay zarf ında bun

ları tahliye ve teslime mecburdurlar. 

Bu mecburiyet yerine getiri lmediği takdirde mahal l in en büyük idare 
âmiri tarafından gayrimenkul bir hafta zarfında tahliye ettirilir. 

14.V. 1950 tarihinden sonra yapı lmış kira mukavele ler i ve sair anlaş

malar, tapuya şerhedi lmiş olsun veya olmasın, yeni mal ike karşı hüküm

süz olup bu gayrimenkuller hakkında dahi yukarıki fıkralar hükmü uy

gulanır. 

Ancak kiracıların kira bedelleri sebebiyle siyasi partiler a leyhine dâva 
açmak hakkı mahfuzdur. 

B A Ş K A N — Maddenin tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar.. Kabul Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 11 inci ve 12 nci maddeler kabul edilmişti, 13 üncü mad
deyi okutuyorum. 

M A D D E 13. — Bu kanunun (7) nci ve (11) inci maddeler i gereğ ince 
Devlete intikal eden mal lardan her hangi bir tüzelkişi ve â m m e hükmi 
şahıslarına intifa hakkı tahsis edilmiş olanların dış ında kalanlarının ida
re sureti Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslar dâhi l inde tanzim 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arkadaşlar ım; 13 ncü maddede 

"intifa hakkı başka derneklere veya âmme hükmi şahıslar ına tahsis edil

miş olan malların dışında kalanlarının idare sureti Bakanlar Kuru lunca 

tespit edilecek esaslar dâhil inde tanzim olunacağı" derpiş edi lmektedir . 

Kanaat ımca bu, muhtel i f dedikodulara sebebiyet verecek bir hükümdür . 

Bu itibarla idare suretinin Bakanlar Kurulunca tanzim edilecek bir tü

zükle idare edi lmesinin doğru olacağı kanaat indeyim. Belki tüzük çıka-
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rı lması uzun olabilir, müşkülât hâsıl olabilir. Bunu kabul eder im. Fakat 

hukuki teminatı haiz olması dolayısiyle bu yolun yani tüzükle idare yo

lunun part imizin ve iktidarımızın prensiplerine daha uygun olacağı ka

naat indey im. Bu hususta bir önerge takdim ediyorum. Kabulünü rica 

eder im. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okutuyorum : 

Başkanl ığa 

13 ncü madde şümulüne giren malların idare suretinin Bakanlar Ku

rulunca değil bir tüzükle tanzim edilmesi her türlü itirazı önleyici mahi

yette ve hukuki teminatı havidir. Bu itibarla madde hükmünün bu yol

da değişt ir i lmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekil i 

Necip Bilge 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Dikkate almıyanlar. . . Dik
kate a l ınmamış , önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. . . 

Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 6 nci maddes i gereğince Hazineye 
intikal eden mallar için siyasi partilere ödenmesi gereken bedel leri karşı
lamak üzere 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvel in İsta
tistik Genel Müdürlüğü kısmının (459) ncu (Makine fişi satmal ına gider
leri) bö lümünden (20 000) lira ve (A/2) işaretli cetvelin Tar ım Bakanl ığ ı 
k ısmının (907) nci bö lümünün 3 üncü (Mevcutlara ilâveten al ınacak ma
kine ve araçlar karşılığı) maddesinden de (80 000) lira o lmak üzere ce
man (100 000) lira tenzil edilerek ( A / l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanl ığ ı 
k ısmında (Özel Kanunu gereğince siyasi parti lerden geri al ınan gayri
menkul mallar için ödenecek bedel karşılığı) adiyle yeniden açı lan (482) 
nci bö lüme olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

B A Ş K A N — Efendim, hafif bir tashihle maddeyi okuduk. 

Madde hakkında söz istiyen yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. 

Kabul buyuranlar. . . Etmiyenler.. . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 14. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul buyuranlar. . . Etmi

yenler.. . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 15. — Bu kanun hükümler ini Bakanlar Kurulu yürütür . 

B A Ş K A N — Maddeyi kabul buyuranlar. . Etmiyenler. . Madde kabul 
edilmiştir. 
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Efendim, teklifi kanuni hakkında lehte ve aleyhte konuşmak hakkı 

iki mil letvekil i için verilmiştir. 

Lehte konuşmak için Feridun Fikri Düşünsel , aleyhte konuşmak için 
Sinan Tekel ioğlu arkadaşımız söz almışlardır. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Aziz arkadaşlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin uzun tarihinde ve hattâ belki aziz mil let imizin bü
tün hayat ında en müh im bir günü, adalet ve hakikat gününü yaşıyoruz. 
Çünki y ı l lardan beri bu memleket in havasında hüküm sürmüş olan bo
ğucu bir kâbusu, milleti hakiki hâkimiyetine kavuşmak ve bu suretle an
cak bu kavuşmadan sonra hakiki terakki ve kurtuluş yo luna girebi lmek
ten al ıkoyan bunaltıcı durumun tasfiyesine doğru katî bir iman ve sarsıl
maz bir azim, ancak bugün kendini gösterebilmiştir. Binaenaleyh bugün 
imkânlar ın müsaades i nispetinde bâzı hakikatları daha ortaya koymak 
saati çalmış bulunuyor. Evet arkadaşlar, bugün milletin her türlü tesir
den azade hiç kimsenin işaret ve işarı o lmadan, ancak aziz mil let imizin 
kendi takdir, idrak ve temyiziyle vücuda gelebi lmiş olan şu muhte rem 
Millet Mecl isinin âzami bir samimiyet ve tam bir imanla milletin hakları
nı top lamak iradesini gösterebildiği şu günde mil letimizin huzurunda bu 
hakikatları sermek bir millî vazife olmuştur. 

İlk tebarüz ettirilmek lâzımgelen nokta şudur : Bugün intaç e tmekte 
o lduğumuz tasarının Anayasaya aykırılığı iddia o lunmuş ve bunun va
h im bir Anayasa ihlâli olduğu ilâve edilerek hakikat ve hak aşkiyle yanan 
bir memleket heyecanlandır ı lmak istenmiş ve kim bilir daha neler isten
miştir. Bunun için evvelâ bu nokta üzerinde durmak lâzımgel iyor. 

Arkadaşlar , Kanunu Medeninin birinci maddes inde şöyle deni lmekte
dir : Kanun, lâfzı ile veya ruhu ile temas ettiği bütün mesele lerde 
mer'idir. Hakkında kanuni bir hüküm bulunmıyan mese lede hâk im örf 
ve âdeta göre, örf ve âdet dahi yoksa kendisi vâzıı kanun olsaydı bu me
seleye dair nasıl bir kaide vaz 'edecek idiyse ona göre hükmeder ve ilâ!.." 

Binaenaleyh bu tasarının Anayasaya uygun olup olmadığını tetkik 
ederken işi Anayasanın lâfzı ve ruhu ile tetkik etmek iktiza eder. Anaya
sanın 70 nci maddes inde : 

"Kişi dokunulmazl ığ ı , vicdan, söz, yayım, yolculuk, bağıt, çal ışma, 
mülked inme, malını ve hakkını kul lanma, toplanma, dernek kurma, or
taklık kurma hakları ve hürriyetleri Türklerin tabiî haklar ındandır . " ve 
73 ncü maddede : 

" İşkence, eziyet, zoral ım ve angarya yasaktır" deni lmektedir . 

Şimdi iddia edilmiştir ki; bu tasarı ile Anayasanın bu iki maddes i hü
kümler i ihlâl o lunmaktadır . 
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O halde şimdi bu kanunla yapı lmak istenen şeyin mahiyet ini tetkik 

edel im : 

1. Halkevlerine ait gayrimenkuller in Devlete al ınması; 

2. Halk Partisinden, zamanın kanunlar ına mugayir olarak şuradan 

buradan al ınmış olan malların istirdadı, evvelâ birinci kısmı tetkik ede

l im. 

Halkevleri nedir? Halkevleri nasıl doğmuş ve mahiyetleri it ibariyle bir 

hukuku hususiye taazzuvu mudur? Ve bunları tetkik ederken Medeni 

Kanunun ikinci maddesini bir an hatırdan ç ıkarmıyal ım : 

Madde 2. — Herkes haklarını istimalde ve vecibelerini ifade hüsnü

niyet kaidelerine riayetle mükelleftir. Bir hakkın sırf gayrı ızrar eden su

iistimalini kanun himaye etmez. Ve yine ukutta itibar elfaz ve mebaniye 

değil, mekası t ve meaniyedir. Dünya kaidesini göz önüne alal ım. 

Şimdi Halkevlerinin nasıl doğmuş o lduğunu tetkik edel im : Ve işte 

Halkevler inin ilk ta l imatnamesinden birkaç satır; 

Ta l imatname şu satırlarla başlıyor. 

"Fırkamız rehberliği ile kurtardığı vatanı, siyasi, içtimai, ve iktisadi 

derin ve sağ lam temeller üzerinde yüksel tmek karar ve azmindedir . " 

Bu fırkaya dikkat o lunsun : Bunda tek parti ve tek şef devr inin mil

letin bütün hayatına hâkim olmak istiyen ve vesayet ve velayet mantığ ı

nın bir tecellisi mündemiçt ir . Yani eline almış olduğu bir hamuru kendi 

takdirine göre yoğurmak kararında olan bir düşünce tarzı hâk im bulu

nuyor. Ve bu mebdeden başlanarak birtakım cümlelerden sonra şöyle 

deniyor : 

"Bu itibarla fırkamızın yeni programında Devlet teşkilâtı har ic inde ça

l ışabilecek millî kültürün yükselmesi maksadı etrafında toplanmayı is

t ihdaf eden maddeler ve hükümler son derecede ehemmiyet l idir . 

Memleket imize nazaran Devlet hazineleri daha zengin, maddi imkân

ları daha geniş ve okuma yazma bilenlerinin nispeti yüzde yüz veya yüz

de doksan beş olan memleket lerde bile halk kültür teşkilâtına her gün 

daha z iyade artan bir ehemmiyet veri lmektedir. Bu ehemmiyet in derece

si şu birkaç misalle ölçülebilir : 

Macar istan 'da millî kültür cemiyetlerinin teşekküllü 1867 den başlar. 

Bu teşkilât Macar Millî Kültür Cemiyeti , Urbanya Cemiyet i , amele 

j imnazlar ı , çiftçi dernekleri ve ilâh... gibi isimler alt ında çal ışmaktadır . 

Bunlar ın yüzlerce kültür yurtları vardır. 
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Çekoslavakya 'da (Mazarik Halk Terbiyesi Müesseses i ) nin dört yüze 

yakın kültür yurdu vardır. 

Faşistlerin bütün İtalya'ya şâmil Dopolavoro isimli bir millî kültür 

teşkilâtı ve bu teşkilâtın 1586 kültür derneği ile millî mevzularda piyes

ler temsil eden gençlerden mürekkep 1000 kadar amatör temsil gruplar ı 

vardır. Yalnız 1930 da açtıkları halk kütüphaneler inin sayısı (8000) dir. 

Faşist Dopolavoro teşkilâtı geçen yıl zarfında İtalya'nın muhtel i f şehir, 

kasaba, nahiye ve köylerinde 27 bin kadar millî bayram tezahürler i ter

tip etmiştir. Aynı teşkilât bugün İtalya'da 1500 den fazla amelî bilgi kurs

ları idare etmektedir. 

A lmanlar ın, sayılması sayfalar dolduracak kadar çok halk kültür teş

kilâtı vardır. Bunlardan Nurenberg 'deki bir kültür cemiyet inin idare etti

ği yüksek halk mektebinin yalnız muall im sayısı (60) ı daimî, (110) u mu

vakkat kurslara mahsus olarak (170) tir. 

Halkevleri teşkil inde umumi esaslar 

Halkevler ine kimler girer : 

1. Halkevi, kalblerinde ve dimağlar ında memleket sevgisini mukad
des ve ileri yürüten yüksek bir heyecan halinde duyanlar için top lanma 
ve ça l ışma yeridir. Bu itibarla Halkevlerinin kapıları f ırkaya kayıtlı o lan 
ve o lmıyan bütün vatandaşlara açıktır. Ancak Halkevleri idare heyetiyle 
şube idare komitelerine âza olabilmek için Halk Fırkasına mensup o lmak 
lâzımdır. (Memurlar ın bu idare heyetlerine ve şube komiteler ine g irmele
r inde kanuni mahzur yoktur) denmektedir . Bugün bu izahlardan anlaşı
lıyor ki, bu iş memleket i tek parti olarak elinde tutan bir taazzuvun bil
hassa o zaman Avrupa'nın büyük bir kısmında revaçtaki tek parti hava
sına uyarak kurmak istediği hüviyet karşısındayız. İşte bu hüviyet lerde 
ki Devlet Bütçesinden ve sair Devlet hükmündeki müessese lerden iktida
rı el inde tutan bir partinin bütçe üzerinde olan şüphe götürmez hâkimi
yet inden faydalanılarak dün ifade edilmiş olduğu üzere mil let ceb inden 
48 mi lyon lira tediye edilmiş bulunmaktadır . Artık millet üzer inde tek bir 
part inin sahipliği devresi hitabı bulmuş olduğu ve ant idemokrat ik bir ni
zam içinde partilere siyasi faaliyetleri haricinde ikt idarda o lsun kültür te
şekkülleri vücude get irmek ki, demokrasi ile kabili telif ve demokrat ik 
â m m e hukukunun tereddütsüz ve katiyetle reddettiği her hangi bir teş
kilât yapmak salâhiyetinin asla kabul o lunamıyacağı derkârdır. Demek 
oluyor ki, her hangi siyasi bir partiye halkevleri c insinden bir taazzuv ya
şatmak salâhiyeti katiyen kabul olunmaz. O halde mazide , b i lhassa ve 
yalnız devlet mallariyle taazzuv etmiş bulunan böyle bir teşekkülü ve 
onun mamelekin i bir hukuku hususiye varlığı hal inde kabul e tmek ve 
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onu vâris olarak kabul etmek kabil olabilir mi? Bunu kabul edebi lecek 
bir hukukçu dünya yüzünde bulunur mu? Böyle bir mamelek üzer inde 
şahsi bir hak iddia etmek ve bu mameleki Anayasanın 70 nci maddes in
deki mülk ed inme ve malını kul lanma mefhumlariy le imtizaç ett i rmeye 
aklen, v icdanen ve ahlâkan velhasıl Medeni Kanunun ikinci maddes inde
ki hüsnüniyet esaslariyle telif ett irmeye imkân olabilir mi? Bu mallar, 
emanetç in in midir? Gözlerinin içine bakarak sorulsa, millet huzurunda 
sorulsa, yemin ettirilse, bu malların siyasi bir partiye siyasi maksat lar 
için veri lmiş bir para, yani 48 milyon umumi kültür için veri lmiştir, di
yebil ir mi? 

Hayır buna imkân yoktur. Böyle bir iddia emniyet i suiist imaldir. Bu 
paralar siyasi partiye yapı lmış bir teberrudur, diyebilirler mi? Evet, eksik 
söylüyorlar, Teberrudur diyorlar. Sorarım, ortada bir teberru yoktur, fa
kat o lduğunu farzı muhal kabul etsek bu bir siyasi partiye mi? Bunu ifa
de edemiyor lar ve bu mevzudan kaçıyorlar. Ortada bir teberru yoktur. 
Ancak el inde mevcut siyasi kudreti kul lanarak gayrisiyasi bir maksat la 
kuru lmuş ve âmmeye hadim olmak iddiasında bulunan bir taazzuva ya
pı lmış tediyat vardır ki bunların bütün hâsılası menkul ve gayr imenkul 
b i lûmum mameleki doğrudan doğruya âmme kudret inin bir vediası hük
mündedir . Dünya hukukunun Şark ve Garp hukukunun üzer inde en 
küçük bir tereddüdü olmayan bir hakikattir ki, mudi , vediayı müstev-
da 'dan her zaman geri alabilir. O halde nerede kaldı şahsi bir mal iddi
ası. Or tada her hangi bir şahsi mal var mıdır ki, bu tasarı ile anayasanın 
70 nci ve 73 üncü maddeler ine mugayir bir kanun ç ıkarmak iddiası bir 
saniye için ayakta durabilsin. Size onların yaptığı karaktersizl ik bir ka
nun ve bir tefsir kararı : Yani mülkiyet iddia ettikleri halkevleri için güm
rüksüz mal ithalini temin maksadiy le nerelere baş vurmuşlardır . 

Madde 1. — Halkevleri için ithal o lunacak alıcı ve verici radyo maki-
naları ve bunların cihazları ve parçaları ile s inematograf ve projeksiyon 
cihazları ve inikas fenerleri ve bunların parçalar ından Gümrük ve Mu
amele vergileriyle Okturva Resmi al ınmaz. 

2. Birinci madde mucibince girecek radyo alıcı makineler i (hoparlör -
leriyle beraber ) radyo verici makineleri , s inematograf filim çevirici maki
neleri, filim gösterici makineler, projeksiyon cihaz ve inikas fenerleri lü
zum ve ihtiyaca göre Maari f Vekâlet ine veri lecek listelere tevfikan ithal 
o lunur. " 

Halbuki , Maarif Vekâleti buna karıştırılmıştır. Demek ki, bunun zım-
men bir hukuku âmme kontrolü için ve bir hukuku âmme vaziyeti için 
o lduğunu ifade eylemiştir. Fakat bu z ımni ifade selâmeti âmmey i takviye 
eden bir karakterdedir. 
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Devam ediyorum : 

3. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

4. Bu kanunun hükümler ini icraya Maliye, Dahil iye, Maari f ve Güm
rük ve İnhisar Vekilleri memurdur . 

216 No. lu Tefsir 14 Teşrinisani 1935. 

Halkevleri için getirilen seyyar s inema ve radyo makineler ine mahsus 
ve bunlar la cihazlanacak otomobil ve kamyon gibi nakil vasıtaları , bu si
nema ve radyo makinelerinin teferruatından sayılır. 

İkinci nokta; Halk Partisine ait ivazsız binaların istirdadı meseles i : 

Arkadaşlar ; Kâmil Gündeş ve Ömer Sanaç arkadaşlar ımız ın okuduk
ları Elâzığ Halkevi meselesi bunun tipik bir misali o lduğu gibi y ine Hü
seyin Fırat arkadaşımız ın halktan vali kuvveti ile ve â m m e nüfuzu ile el
de edi lmiş paralarla üç milyon liraya çıkarılmış Mersin Halkevi ve saire 
ve saire. Bi lhassa Dahil iye vekili ve Parti Genel Sekreteri imzası ile tam 
bir â m m e kudreti suiistimal edilerek yaptırı lmış tasarrufları â m m e kud
retinin sui ist imalinden doğdukları ve hak sahipleri münfer iden hak ara
mak durumunda da olmadıkları ve esasen buna da imkân ve lüzum ol
madığ ı için bunu, âmme kudretinin tashihi icabeder. Âmmey i a lâkadar 
eden böyle bir hak meselesi karşısındayız ki, bunu kaza organları hal le
demez . 

Yani , işin şümulü, vüsat ve mahiyeti o kadar geniş ve o kadar muh
teliftir ki, bunu kazai merci lere bırakmak, hal ledi lmesine lüzum olmadı
ğ ına karar vermekle müsavidir. Eski tâbirle nizamı âlemi, yeni tâbir ile 
int izamı âmmey i teminde aciz olur. Ve bu cemiyette â m m e kudret in in 
f ıkdanı demek olur. Bu, idarenin münferit bir kararı ve yalnız bu huku
ku hususiye muameles i olarak tekevvün etmemiştir ki, bunu münfer i t 
ihtilâfları hal ile mükel le f olan idari veya nizamî mahkemelere havale im
kânı olabilsin. Bu, âmme hukukunun halledebileceği işleri hususi hu
kuk ile karışt ırmak olur. 

Binaenaleyh görülüyor ki, hukuku esasiye bakımından bir iddia kar
şıs ında değiliz, bir bühtan karşısındayız. Bu bühtanı deşmeden evvel te
sis meseles i üzerinde de durmalıyız. 

Arkadaşlar , hukuki mahiyetini, bünyesini teşrih ettiğimiz halkevler i 
bugün hukukan ancak bütün malî mevcudiyeti Devlet parasiyle hüviyet 
a lmış bir müessese iken bunun üzerinde tesis yapmak bu emanet i el in
de tutan partinin hakkı olabilir mi? Emanet edilen k imse vedia üzer inde 
mülkiyet tasarrufları yapamaz, böyle bir hakkı o lamaz. Hangi hukuku 
hususiye kaidesi bunu tecviz eder, Kanunu Medenimiz baştan başa hu
kuku â m m e müesseseler inin tam yetkisi hem her bahsinde kabul etmi-
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yor mu? Tesis kabul etmek ona razı olmak Devletin malı karş ıs ında bir 
mal sahibi o lduğunu kabul olur ki, böyle bir şey asla tecviz edi lemez. 
Şimdi bu bühtanı deşmek sırası gelmiş bulunmaktadır . Fakat ondan ev
vel bir esaslı noktayı daha tebarüz ettirmek lâzımdır. Meclis, böyle bir ka
nun ç ıkarmaya Anayasa ve onun kaynağı olan millî irade ve milletin ta
biî hakları bakımından mecburdur. Onun burada ve millet huzurunda 
yaptığı yemin ve taahhüt ona bu mecburiyet i tahmil etmektedir . Vekâle
tini aldığı bir cemaatin 48 milyon lirasını her hangi bir hüviyette bırakır
sa yeminde ve millete karşı taahhüdünde hânis olur. Bu kadar hakikat 
ortaya konduktan ve bu kadar ilmî esas ve mesnete ist iknah edildikten 
sonra Mecl is lal ve epkem, kolları bağlanmış ve birtakım hakikat i öğre
nememiş veyahut mualleli bilgaraz kimselerin agvât ve şer ikler inden if
raz edilerek uhdesinde emanet olan vazife icabı milletin gayrie l inde bu
lunan emval ini toplamaz ve beytülmale derç ve cemetmezse bu memle 
kette nizamı âlemi korumaya ve millet haklarını muhafazaya kaadir bir 
hükümran kudret yok demek olur. Böyle bir aciz, zaıf füturdan büyük 
Meclisinizi tenzih ederim. [Alkışlar) Ben görmektey im ve 42 senelik siyasi 
ve millî müşahedeler imiz in bana verdiği naçiz bir görüş kuvvetiyle arze
d iyorum ki, bu Meclisin gözünde öyle bir fütur ve aciz nişanesi görmüyo
rum, bilâkis milletin ehline tevdi edilmiş olan bu emanet i kemal i iktidar 
ile kullanılabi lecek bir varlığı sizin iman ve kudret ve karar ve az im dolu 
gözler inde görmekle saadet duyuyorum. [Alkışlar) 

Aziz arkadaşlar, ben sözlerimi burada bitirebil irdim. Fakat bir haki
kat ve adalet gününde yaşadığımızı hissetiğim için biraz da müta lâa ve 
tahlil imi bu mevzuun biraz daha vuzuha ermesine sarfetmek ist iyorum. 

Arkadaşlar , Anayasanın vahim bir ihlâli karşısında değil, Anayasaya 
sadakat icabını icra eden bir irade karşısında o lduğumuzu arzett im. Fa
kat yukarda arzettiğim bühtanın unsurları nedir? Biraz bunun üzerinde 
dural ım. 

İkt idarda iken partisinin içinde en küçük hürriyet imkânı v e rmemiş 
grup idare heyetinin partiyi kurtarmak için vâki mesais ine (Organ osxili-
aire) dir tehdidini yapan, şahsan kendisi Türkçeleşt irmek ve Toprak Ka
nununa ve malûm olan koridor imzalariyle yaptıran zihniyetin, Anayasa 
Komisyonunun kararına muallel demesi, garabetlerin garaibidir. Halbu
ki Demokrat Parti uzuvlar ında en küçük bir menfi sada yükse lmemiş , 
milletvekil leri bir ittifakı mutlak ile bu işi yapmışlardır . Bir milletin hür 
bir seçimle gelmiş vekil lerinin hür bir irade kul lanmıyarak hareket ettik
lerini iddia, kendi tatbikatını aynada görmek ve bir gün y ine bu memle
keti kendi emir kullarının emrinde görmekten başka bu memleket için 
mukadder bir tarzı hayat görmektir. "Mualleldir." Hangi komisyona ve 
hangi Mecl ise söyleniyor? 
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O Mecl is ki, o komisyon ki, daha dün Atatürk'e ait bir tasarıyı gün
lerce Anayasaya uygun mudur değil midir? Diye müzakere , münakaşa ve 
müta lâa etmiş ve nihayet en ince, en uzun en sert tenkid ve tetkiklerden 
sonra, hiçbir parti ve sair mülâhazaya zerre kadar tâbi o lmadan bunu 
kabul etmiştir. 

Evet arkadaşlar, böyle bir kudreti göstermiş olan bir heyete böyle atıf 

ve isnatlarda bulunulamaz. 

Evet, arkadaşlar, uzun hayat ımızda çok muallel sahneler yaşadık. 
Bunları tarihe, zabıtlara söylemek vazifemizdir. Bunlar o lmuştur. Fakat 
bugünkü hâdisemizde böyle bir şey asla yoktur. Bakınız zabıtlar yukar-
dadır, Toprak Kanunu çıkarıl ırken hakikaten 7 nci B.M.Mecl is i bütün 
imanı ile, bütün enerjisi ve saffetiyle Türk çocuklar ına iyi bir kanun çı
karmak, hukuk ve hürriyet esaslarına tamamiyle uygun bir kanun vere
bi lmek için âzami derecede mücadele ve hattâ mücahede yapmışt ır . Bu 
bir tarihî hakikattir. Fakat bi lâhara müdahale vâki o lmuştur. Bu Mecl is 
huzurunda arzediyorum, tarih huzurunda arzediyorum; bu imkânı bula
bi ldiğim için yüreğimin üzerindeki tazyik kalkıyor... {Bravo sesleri sürekli ve 
şiddetli alkışlar) 

Arkadaşlar , Muall im Naci merhumun dediği gibi : "Bir hakikat kal

mas ın dünyada Al lahım nihan" arkadaşlar, bir ordu emri yevmis inde ya

zı lacak surette 7 nci B.M.Meclisi kahramanane gayret sarfetmiştir. Fakat 

arzett iğ im gibi müdahale vâki o lmuştur. (Kim tarafından sesleri) K im ola

cak şimdi, Yüksek Meclise huzurunuzda, tarih huzurunda, bir ves ika te

essüs ett irmek için konuşuyorum. Sayın Başbakan Adnan Menderes çok 

iyi bilirler. O zaman kendileri mazbata muharrir i idi. Mecl is çok güzel ça

l ışıyordu. Bir gün Başvekil Saraçoğlu komisyona geldi. Sırf 17 nci mad

denin tadili için Komisyonda uzun boylu münakaşa oldu. Bakt ım A d n a n 

Bey kardeşimiz şu koridorda çok meftur ve münkesir gördüm. Kendileri

ne sordum, nedir bu haliniz? Vallahi dedi, komisyona geldiler tazyik edi

yorlar. 17 nci maddeyi istedikleri şekilde tadil etmek istiyorlar, mücade 

le ediyoruz. Ben hayret ettim. Niye hayret ettim? kendi gaf let ime hayret 

ett im. (Gülümsemeler) izah edersem daha çok güleceksiniz, Kendimi Mu

rat Bey gibi büyük bir şahsiyet addedemem, haddim değil, büyük bir 

adam, babamın hocası. Murat Beyin bir eseri var orada diyor ki : Sultan 

Hamit ' le bir müzakere yapmış . Müzakerede Sultan Hamit kendis ine : Ka

nunu Esasinin lüzumu olduğunu fakat şeraiti umumiyen in buna müsa

ade etmediğini fakat yakında bir şey yapabileceğini ümit ettiğini söyle

miş . Bunun üzerine Murat Bey, ferih, fuhur oradan ç ıkmış bir sandala 

binerek Anadoluhisar ı 'ndaki yal ısına gitmiş. Yal ıda binbir hayalâta dal-
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mış : Kanunu Esasi çıkacak, Meclis açılacak, şöyle olacak, böyle olacak. 

Ve han ımına gayet memnuniyet le , Sultan Hamit ' le konuştuğunu, şöyle 

vâdett iğini, böyle vâdettiğini anlatmış. Hanım gülmüş acele e tme Murat 

Bey sen de atlarsın, demiş. 

Şimdi bendeniz bir gün evvel bunu, kendileri hayattadır, tarihi malû

mu âlinizdir. Eski padişahlar devrindeki tarihi devir, mübarek eslâfımız 

bunu kaydetmiştir. Naima tarihini açar okursunuz. Ben bir gün Halk 

Partisi grup idare heyeti âzası sıfatiyle İsmet İnönü'nün yukarda huzur

larına kabul o lundum. Üçüncü olarak beni kabul ettiler, grup idare he

yeti âzası olarak. Tesadüfatı acibeden ve garaibatı tali iyeden, sayın Ad

nan Menderes ' te o gün grup idare heyetinde idiler, bulunamadı lar , görü

şemediler. Sekiz kişiyi birer birer çağırdı, bendenizde huzur lar ına ge ldim. 

Toprak Kanunundan derhal bahis açıldı. Dediler ki, hukukçular toprak 

ağalar ına yard ım ediyor. Biz orada toprak ağalarına yard ım ed iyormu

şuz. Ben kat iyen üzerime a lmadım. Çünkü ben komisyon âzası deği l im. 

[Gülüşmeler) Ama, gerçektir. Yukar ıya teşrif edip komisyon zabıt larını gö

rebil irsiniz, en az 10 defa müdahale etmişimdir. Başta, Adnan Menderes 

Bey o lduğu halde arkadaşlar burada bulun, bulun diye ısrar ettikleri 

için, komisyon âzası o lmadığım halde, kış tatilini burada geç irdim. 

Ben üzer ime almadım. Bakınız huzurunuzda, millet huzurunda, za

manımız ın büyük kıymetini takdir ederek arzediyorum. Kendis ine pa

şam, dedim, sizin devrinizde hukukçular, hukuki emniyet in masuniyet i 

ne çalışıyorlar. Efendim kim çiftçilik gayretiyle burada konuşacak, de

dim. Birtakım kıymetli, genç hukukçu arkadaşların isimlerini saydım ve 

bu arada kendi hemşehrisi Şefik Tugay ı da saydım. 

Dedi ki, nasıl? Efendim; Meclise gelen tasarı heyeti veki lede adam 

akıllı müzakere o lunmamış . Her tarafı sakat, berbat. Komisyon bunu ıs

laha çalışıyor. Dedi ki; benim bir fikrim yoktur. Bir karikatür o lmas ından 

korkuyorum. Karikatür, gelen metin. A lmanya 'da Nasyonel Sosyal ist ida

resinin metnini Kanunu Medeniye muhal i f bu ldum. Binaenaleyh, bunu 

Mecl isin güzel yaptığına kani o ldum, kalbim müster ih ded im. Val lahi, 

ben, iyi bir şey olmasını ist iyorum. Öyle ise çok iyi diye ilâve etti. 

Ben kendilerine verdiğim bu izahattan sonra kapıdan ayrı l ırken, zeh

rimi aldın, dedi. Ben kemali memnuniyet le artık, müdaha le vâki o lmaz 

diye o geceyi rahat geçirdim. Ertesi sabah buraya geldim. Kor idorda Ad

nan Beyi münkesir görünce komisyonda böyle bir halin vukubu lduğunu 

anladım. Sayın İsmet İnönü o esnada kemali heyecanla içeri girerek ka-

pıdaki lere gece ne oldu diye bir kısım mebuslara sual sordu. Bunlardan 
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bir tanesi de Atıf Akgüç idi. Efendim, Saraçoğlu 'nun dediği kabul edildi 
diye cevap veril ince müsterih oldu. Ben de gözlerine gö rünmemek için ge
ri g iderek ayrıldım. [Gülüşmeler). Şimdi arkadaşlar, bu müdaha le değil mi
dir? Bu, İnönü'nün aleyhinde olmuştur, asla lehinde olmamışt ır . Halk 
Partisini bu hale getiren avamil i esasiyenin başında Toprak Kanununun 
halkta usule getirdiği irkintidir. 

Nuri Göktepe isminde bir Aydın Milletvekili vardı. Bana demişt i ki, ar
kadaş, bu o kadar fena gidiyor ki, bu iş hakkında İzmir 'de bir tüccar ken
disine şu sözleri söylemiş; tüccar demiş ki, bugün benim bir zerre topra
ğ ım yok. Fakat şurası muhakkak ki, bugün bunu yapanlar yarın men
kule de el atarlar. Binaenaleyh memlekette umumi bir mal emniyetsiz l i 
ği hâsıl o lmuştur. Ve bunun bedelini bugün Halk Partisi ödemişt ir . Bu 
bir hakikati tarihiyedir. Bu, bir mesulün âkibetidir. 

Diğer bir misal, Alâettin Tiridoğlu, elinde bir takrir, Toprak Kanunu
nun 17 nci maddes i hakkında imza toplamaktadır. Bunu bana get i rme
diler. Çünkü ben yukardaki beyanatımla zaten mimlenmişt im. Fakat bir
çok arkadaşlar imzalamışlar. Bu da bir hakikati tarihiyedir. Fakat demin 
Bahadır Dülger' in dediği gibi, Anayasa Komisyonunun metninin mual le l 
o lduğuna kani olsam derim ki, hakikaten burada bir taallûl var tazyik 
var. Fakat muallel olmadığını görüyorum. Bana, eski mecl islerle bu Mec
lisi mukayese yap diyenlere, bunu bir hakikat olarak öteden beri ifade 
ed iyorum. 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sen, o zaman nerede idin. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) — O, ayrı birşey Beyefendi . 
Al lah, insanı böyle bir çemberin içine düşürmiyegörsün. [Alkışlar) Bir ha
kikat kalmasın dünyada Al lahım nihan. Bu memlekette 14 Mayıs ' ta mil
letin böyle bir Meclisi buraya getireceğine ihtimal verenler pek yoktu. [Al
kışlar) Samimiyet bunu icabettirir. Herkes bu çerçeve içinde gemisini yü
rütmenin yo luna bakıyor. [Alkışlar) 

Gelel im, başka birine. Madem ki dinliyorsunuz bir noktayı da tebarüz 
ett ireyim. 

Mualledir, son Orman Kanunu müzakereleri . 

Arkadaşlar ; Orman Kanunu deyip geçmeyin. Mülkiyetten bahsediyor

lar. Teşr ih ettim, ben Halk Partisinin kodizasyonla husule getir i lmiş olan 

malların al ınması taraftarı o lmayacağım, taraftar olacak ferdi vahit dahi 

tasavvur edemem. 

Rica eder im bunun mânası nedir? Malikin malı diyen adamlar vatan

daşların yıllardır tasarruf ettikleri ormanları çekip el lerinden almışlardır. 
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Mecliste maalese f birçok milletvekil lerinin göz yaşları aras ında bu kanun 
geçmiştir . 

Cevdet Ker im arkadaşımız merhum.. . 

M U S T A F A EKİNCİ (Erzurum) — Ölmüştür ondan bahsetmey in . 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) — Hayır söyl iyeyim. Cevdet 
Ker im merhum, [Ölüden bahsetme sesleri) Cevdet Kerim'in lehinedir. Biraz 
da göz yaşı hal inde dedi ki, Feridun kardeş, Karadenize a tsam iki mi lyon 
lira edecek olan ormanı Halk Partisi, ismi galiba İzzet Beydi, bunun elin
den almıştır dedi. Binaenaleyh bu orman işi doğrudan doğruya h immet 
edi lecek bir eserdir, bu da o şekilde Meclisten çıkmazdı, ama müdaha le 
o lmuştur. 

Şimdi hanedan hakkındaki tefsir. Üstadımız Dahil iye Vekil i , eski Yar

gıtay Reisi, zanneder im kendileri bahis buyurdular. Gayet haklıdırlar. 

Mecl isten 531 numara ile çıkan kanun hakkında Mahkemey i Temyiz in 

bir tevhidi içtihat kararı vardır. Bu karar makrunu haktır ve esasen tef

sir kararıdır. Fakat bu kararın iptali için Mecl isten tefsir çıktı. 

Bu tefsir Meclisten doğrudan doğruya şeklen normal, fakat bu ayrıca 
bir facia olarak husule gelmiş bir hâdisenin eseridir. Burada uzun uzun 
teşrih edemem. Mahzuru siyasisi vardır. Yalnız o gün bir iyilik yapabi l -
d imse Yusu f Kemal Beyin sualine, bunun hariçteki mal lara şümulü ol
mamak hakkında tavzih yaptırdım. İstihbaratımın iyi o lduğuna göre, ve
rese, bütün Türkiye 'deki malları doğrudan doğruya Türk mil let ine terket-
mek ve hariçteki imkânlarını aramak yo lunda idiler. Fakat bu mevzuu o 
günün havası içinde ortaya atmak mevzuubahis olamaz. [Bravo sesleri, 
gülüşmeler) Bu da bir mualleliyettir. 

BAŞKAN — Lütfen sadede. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) — Şimdi görüyorsunuz ki, 

Anayasanın , istirdat yo lunda göstermiş olduğu büyük kudret in mahsu

lü olan eser icrayı takviye iddiası ile ortadan kaldırı lmak, Meclisi hemen 

hemen bir tescil cihazı haline getirmek istiyordu. Bugün içler inden biri 

Mecl is Başkanımız olan birtakım arkadaşlarla biz, Meclisi salâhiyetlerin

den tecrit, onu, bir şekilden ibaret hale getirmek istiyenlere karşı cephe 

aldık. O, bir tarihtir. Fakat bugünkü müzakereler bunu tahattur ettir

mekte millî menfaat vardır. Şöyle ki, Cumhurbaşkan ına Meclisi, hattâ 

Meşrutiyette olduğu gibi Ayanın muvafakati o lmadan onun da hüküm

süz lüğünü Meşrutiyet tarihi bize gösterdi ya -feshedilmek, veto hakkı ol

mak yani Meclisten çıkacak kanunları hükümsüz b ı rakmak hattâ, Mec

lise kanunlar ı tefsir hakkını çok görmek gibi garabetler, yani netice itiba-
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riyle Meşrutiyette âkibet bir tahakküm mekanizması hal ine gelerek kos
koca bir imparator luğun zevalini tacil etmiş olan bir manzumen in eline 
düşmüş olan o biçare Osmanl ı Meclislerinin âkibetine ister istemez dü
şecek bu lunan bir hale getirmek teşebbüsünü İkinci Mecl is önledi ve bu
günkü Anayasa vücuda geldi. O zamanki Hükümet Mecl is karş ıs ında 
ekall iyette kaldı. 

Fakat ondan sonra cennetmekân Fethi Bey merhumun (ben ellerimi ka
na bulayamam) demesine rağmen vücuda getirilen takriri sükûn kanunu 
ve istiklâl mahkemeler iy le kurulmuş olan cebir ve kahir nizamı ile Ana
yasanın bütün hukuku âmme teminatı tamamiyle ortadan kalktı. Yani 
Anayasanın tanzimi sırasında muvaffak olamayanlar sehpaları kurarak 
memleket te tarihin mahiyetini inkâr edemiyeceği bir terör yaşatt ı lar. 
Mensubu o lduğum Cumhuriyet in il muhalefet fırkası, Terakkiperver Fır
ka sehpalar ın tazyiki alt ında ortadan kaldırıldı, altı tane milletvekil i siya
si has ımlar ından ibaret olan siyasi bir partiye mensup üç mebustan mü
rekkep bir heyet tarafından asıldı. Anayasanın 26 nci maddes i mucib in
ce idam kararlarının B.M. Meclisine arzı lâzımgeldiği hakkında ve çünkü 
Anayasan ın 26 nci maddesinin muahhar olduğu hakkındaki iddia, naza
rı d ikkate bile al ınmıyarak milletvekilleri, arkadaşları mil letvekil lerinin 
karariyle her türlü adlî teminattan mahrum olarak imha olundular. Bu, 
Anayasan ın vahim ve tesirleri bugünlere kadar devam eden bir ihlâli de
ğil midir? Kıymetli kardeşim Ekinci 'nin söylediği ve tavuk hadisesiyle 
mahiyet ini meydana vuran ve memleket in tarihi mill imiz meydanda , ken
di irade ve ihtiyarları ile bu aziz ve mübarek vatana katı lmış ve asırlardır 
bu uğurda can vermiş saf ve pâk evlâtları, en küçük bir ihbarla tehcire 
tâbi tutulmak imkânını veren kanunlar Anayasaya aykırı değil miydi? O 
zaman korkunç bir Anayasa ihlâli yok muydu? {Bravo sesleri) 

Anayasanın millî tarihimizde en vahim bir ihlâli de mektepler mese
lesi değil midir? Burada bir Meclis varken hiçbir kanun olmaksız ın vergi 
tarhedi lmesi ve cebren ve kahren vatandaşın çalıştırı lması Anayasaya en 
vah im tecavüz değil midir? Ve bu bir aklın eseri midir? Bugün bir mileti, 
bir Halk Partisi müfettişinin ağzı ile söyliyelim ki, 30 haneli bir köye 30 
bin liralık vergi tarhı Anayasaya ve onun ruhuna sığar mı? 

Yarabbi , Anayasanın ihlâlinden kimler bahsediyor? Bu Anayasay ı bir 

şeflik sistemi ile yeniden ihya etmek istiyenler, son Halk Partisi Kurulta

yının Anayasayı tamamiyle bir şef sistemine irca için faaliyette bu lunan

lar, Şemsett in Günaltay' ın Zonguldak ve Kastamonu'da ve hattâ son za

manlarda iradettiği nutuklarda görüldüğü üzere demokrasiy i tahrif ve 

mâna itibariyle eski bir idarei mutlaka ruhuna iade ett irmek istiyenler-

2043 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

dir. Ne garip bir temaşayi tarihî ve ne ibret verici tarih levhasıdır ki üç ay 

zarf ında Anayasayı istedikleri gibi şef esasına irca ederek yeni Meclisi 

yolcu edeceklerini sananlar ve hattâ bundan katiyetle emin olanlar bu

gün bu Meclisi bir adalet vazifesini yapar görmek zorunda kalıyorlar. İş

te bühtanın kaynağı ve mahiyeti . Fakat hamdolsun tarihin cereyanı bu

gün aksine, mesut bir ist ikamet almıştır ve bu cereyan gitt ikçe kuvvet le

necektir, bu tasarı onun bir tecellisidir. Şimdi bütün maksat , teessüs 

eden bu yeni hukuk ve hürriyet nizamından istifade ederek yen iden eski 

cereyana dönmek olduğu görülüyor. Buna, bu millet müsaade edemez , 

etmiyecektir , tarihî cereyanlar buna tahammül edemez. Binaenaleyh bir 

adalet ve tarihî hakikatleri temin vazifesi yapıyoruz ve bu memleket in şu 

veya bu hâdiselerinden bunları sayın Adnan Menderes dünkü muhal led 

nutkunda ifade etti -istifade ederek, tatlı dillerin envaını dökerek, parlak 

bir dersinin akislerinden istifade ederek bu memlekete yen iden bir şef ve 

hem de tecrübesini geçirmiş, tarihe damgasını vurmuş bir şahsi idarenin 

ve Meclisi boğacak, salâhiyetlerinden soyacak bir idarenin hükmü altına 

alacak bir idarenin hort lamasına imkân bırakmayın. Buna meydan verir 

seniz işte o zaman Anasaya 'ya karşı vahim bir suç işlemiş, tarihî bir ci

nayet iş lemiş olursunuz. Fakat bu hataya, bu gaflete, bu ağır tarihî gü

naha düşmiyeceğiz . Yolunuz açık olsun milletimin vekilleri. Bugün şah

si idarenin köklerini söktüğünüze emin olarak rey verel im arkadaşlar. 

(Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Sinan Tekel ioğlu. 

S İNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın arkadaşlar, çok garip bir te

sadüftür ki, sayın reis imden sonra söz almış bulunuyorum. (Gülüşmeler). 

Fer idun Fikri arkadaş yapı lan bütün cinayetleri, millet a leyhine tertipe-

dilen bütün suikasıtları, şurada birer birer tadat etmiş, fakat o insanlar 

hakkında bu kanunda bir müeyyideye, bir cezaya tesadüf etmediğ ini ma

alesef söylemedi . Korktu mu acaba? Kendisi vardı bu işin iç inde. O da 

ürktü mü,ben im reisim. 

Arkadaşlar ; ben bu kanunun aleyhinde konuşacağım. Çünkü Halk 

Partisi yok burada. Kendilerini müdafaa edemediler. Zaten müdafaa ede

cek kudret ve kabiliyetleri de yok. Hangi tarafını tutsanız her şey sakat. 

Böyle bir müdafaaya Yüksek Meclis huzurunda imkân olabilir mi? Onlar 

da anladı lar da kaçtılar. Fakat ben onlar namü hesabına konuşmayı es

ki bir Halk Partili o lmam itibariyle ve halen müstaki l bir milletvekil i sıfa-

tiyle konuşmay ı muvafık buldum. Arkadaşlar; böyle bir kanun azdır. (Gü-
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lüşmeler, alkışlar) Ne anl ıyorsunuz, mal kimin zaten? Halk Partisinin bu 

mal la ne alakası var? Bunlar vaktiyle memleket in dört bucağ ından cebir

le, tazyikle al ınmış millet mallarıdır. Sizin mallarınızdır. Biz im istediğimiz 

bu değildir. Biz bu millete kötülük etmiş ve iki senede 15 mi lyon lira sa

hibi o lmuş insanlardan hesap istiyoruz. (Alkışlar). Bu kanun arzett iğ im 

ahkâmı sinesine almamıştır . İşte arkadaşlar ben bunun için bu kanunun 

aleyhindeyim. Hesap sormak istiyor bu millet. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Şimdi bu kanun aleyhindeyim ben. Bu kanunda bunlar hakk ında bir 

müeyy ide yok. Paşam, her tarafı günahla dolu o insan, huzurunuza çık

tı da bunlar ı ben yapt ım dedi, korkusu yok çünkü.. . Kanunda şahıslar 

hakkında bir hüküm yok ki.. Memleket in her tarafında bu yaptığınız ka

nun dolayısiyle millet bayram yaparken bana sordular, arkas ından baş

kaları gelecek mi diye. (Gelecek sesleri). Ben Adnan Menderes Hükümet i 

adına, müstaki l bir milletvekili sıfatiyle söz ver iyorum, dedim. (Kendi adı

na sesleri). 

M U S T A F A EKİNCİ (Diyarbakır) — Kendi namına konuş. 

B A Ş K A N — Kendi namına konuşuyor.. . 

S İNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Hukuku ibadı keselerine doldur

m u ş olan insanlardan bu Meclis hesap sormıyacak mıdır? Onlar, eğer 

hâlâ bu Meclisin hesap sormıyacağına, "devri sabık yaratmıyacağ ız " sö

zünden hırsızların himaye edileceğine emin iseler, böyle bir şey olmıya-

caktır arkadaşlar. Bu Meclis Türk Milletinin ruhundan ancak 30 senede 

doğmuştur . Böyle bir Meclisin millet amaline, millet efkârına, mil let ru

huna tercüman olmayacağına acaba kim kaani olabilir? Onun için bu 

kanunun arkasından, benim getirmiş o lduğum iki kanun teklifi vardır. 

Aşağı yukar ı bir seneden beri hasta mıdır, nedir, b i lmem. Anayasa Ko

misyonunda yatıyor. Bu kanunun bir tanesi, bugüne kadar Anayasa Ko

misyonunda durmakta ve hali hayatiyet kazanamamışt ı r . Bu; bakanlar ın 

mesul iyet ine ait kanundur. 

Arkadaşlar ; ben öyle eski bakanlar bi l iyorum ki, neler, neler yapmış 

lardır, fakat sorgu sual yok, saltanat tamam, otomobil ler t amam, onlar 

debdebe içinde yaşıyorlar. Millet onları gördükçe Demokrat Part iden yal

varıyor, bunlardan hesap sorun diyor. İşte birinci kanun tekifim bu.. . 

İkinci kanunun yine Halk Partisi içinde yüksek mevki sahibi o larak 

Devlet nüfuzundan kudret alarak, kuvvet alarak emval i metrukeyi hak

sız olarak gasbeden insanların mesul olmalarını ist iyorum, ben şimdi 

Mecl ise gel irken, şu Koçak hanını almıyacak mısınız? Dediler. Ben Mec-
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lis hazırlanıyor, dedim. {Gülüşmeler, alkışlar). Ben sizindir, dedim. 15 mil

yon liralık mal alan, 30 milyon liralık mal alan insanlar çoktur bu mem

lekette. Hiçbir şeysi olmadığı halde 60 milyon liralık mal alan insanlar bu 

kürsüden kahramanca konuşuyorlar. Bunları Fer idun Fikri Bey teşrih 

etti. Bu Mecliste otuz seneden beri, hattâ daha ilerde neler yapı lmış ol

duğunu biz eski insanlar gayet iyi biliriz. İşte Feridun Fikri Bey burada. 

Masuniyet i teşriiyesi refedi lmeden, sırf mevki kapmak hırsı ile bâzı in

sanların tasni ettiği İzmir suiskastında sehpaya çekilenlerin ruhları bu

rada, onlar da, bizim hakkımızı alın, diyorlar. "O işte bizim kabahat imiz 

yok, biz milletin hukukunu müdafaa ettik, sehpaya getirdiler, hakkımız 

al ın" diyorlar. Biz Feridun Fikri Beyle nasıl dışarı ç ıkacağımızı düşünü

yorum, gal iba Feridun Fikri Bey beni himaye edecek, diye teselli bu luyo

rum. (Gülüşmeler). 

Halk Partisi artık ademe gömülmüş oldu. Al lah'a çok şükürler o lsun 

ki bugünü Türk Milletine gösterdi. Bunun için de Demokrat Parti gibi bir 

part inin yaratt ığı bir Hükümet i bize gösterdi. O Hükümet her gün, her 

saat, her dakika bu milletin refah ve saadetiyle ondan al ınan, gasbedi len 

emval i , emlâki kendilerine vermek üzere hazır lanmaktadır . İnşal lah ya

kın zamanda, tatilden döndükten sonra Mecliste yapabi leceğimiz işleri 

ş imdiden hatır l ıyorum da bahtiyarlık ve sürür içinde bu lunuyorum. 

Sözler im bundan ibarettir. Benim iki teklifim gibi tasarıları sayın Ad
nan Menderes tarafından Meclise getirileceğini ümit etmekle beraber, bu 
tasarının aleyhinde konuşmakla beraber beyaz oy vereceğimi arzeder im. 
[Alkışlar). 

BAŞKAN — Müzakere edilen kanun hakkında son olarak lehte ve 
aleyhte iki arkadaş konuşmuştur . Konuşmalar tamamdır , tasarının tü
mü açık oyunuza arzedilmiştir. 

Refik Şevket ve arkadaşlarının teklifi kanuniler ine oylarını kul lanmı-

yan arkadaşlar lütfen kullansınlar. Oy lama muameles i bitmiştir. 

Resmî daire ve müesseseler in siyasi parti lere bedelsiz mal devredemi-

yecekler ine ve bu daire ve müesseseler le münfesih derneklere ait o lup si

yasi parti lere terkedilmiş olan gayr imenkul mallarla bu parti ler tarafın

dan genel menfaatler için yaptır ı lmış olan binaların sahiplerine ve Hazi

neye iadesine dair olan kanun tasarısına 342 oy verilmiştir, 339 kabul, 

3 ret vardır. Muamele tamamdır . Kanun 339 oyla kabul edilmiştir. (Sü

re/c/i ve şiddetle alkışlar). 

Bir bö lümüne muhalefetin katı lmadığı çetin tartaşmalarla geçen gö

rüşmeler sonucu kesinleşen aşağıdaki metin 5830 numaral ı Kanun oldu. 
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GÖRÜŞMELER SONUNDA KESİNLEŞEN METİN 

Resmî Daire ve Müesseselerin Siyasi Partilere Bedelsiz Mal Devrede-
miyeceklerine ve Bu Daire ve Müesseselerle Münfesih Derneklere Ait 
Olup Siyasî Partilere Terkedilmiş Olan Gayrimenkul Mallarla Bu Par
tiler Tarafından Genel Menfaatler İçin Yaptırılmış Olan Binaların 

Sahiplerine ve Hazineye İadesine Dair Kanun (*) 

No. Kabul tarihi 

5830 8.VIII .1951 

BİRİNCİ M A D D E — Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle belediye

ler, köyler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve müesseseler i ile sermayesi

nin yar ıs ından fazlası Devlet âmme hükmî şahısları taraf ından temin 

edilen müesseseler ve umumi menfaatlere hadim dernekler hiçbir suret

le siyasi partilere para ve kıymetlerle ivazsız menkul ve gayr imenkul mal 

terk ve teberru veya bu kabîl malların intifamı bedelsiz olarak tahsis ey-

l iyemezler ve bağlı oldukları hükümler dışında bu parti lere satış ve icar 

gibi tasarruflar yapamazlar. 

İKİNCİ M A D D E — Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle belediyeler, 

köyler ve İktisadî Devlet Teşekkülleri ve müesseseler i taraf ından veya 

umumi menfaatlere hadim derneklerden siyasi parti lere bedelsiz terke

di lmiş olan gayr imenkul mallar evvelki kayıt sahiplerine iade ve tapu ka

yıtları bunlar adına re'sen tashih olunarak ilgililere yazı ile ihbar edilir. 

Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — İkinci maddenin dışında kalıp ta halkevi olarak 

inşa edi lmiş veya inşa edi lmekte bulunan veya 1 Mart 1950 tarihine ka

dar k ısmen veya tamamen halkevi olarak kullanı lmış veya her hangi bir 

sosyal maksat veya âmme hizmeti için kul lanma gayesiyle k ısmen veya 

tamamen halktan toplanan teberru ve bedenî yardımlar la inşa edildiği 

halde bir siyasi parti namına tescil edilmiş bulunduğu il veya ilçe idare 

kurulları tarafından tesbit edilmiş olan gayrimenkuller in kayıtları Devlet 

adına re'sen tashih olunarak ilgililere yazı ile ihbar edilir. 

Halk odası olarak inşa edilmiş veya edi lmekte bulunan veya bu adla 

k ısmen veya tamamen kulanı lmakta olan gayr imenkul ler bulunduklar ı 

köy veya belediyeler adına re'sen tescil ve tapulu olanların kayıtları bun

lar adına tashih olunarak ilgililere yazı ile ihbar edilir. 
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D Ö R D Ü N C Ü MADDE — İkinci maddede yazılı daire, müessese ve tü
zel kişilerin siyasi partilere bedelsiz olarak terketmiş oldukları arsa, bah
çe, tarla, harman yeri gibi müsakka f olmıyan gayr imenkul mal lar üzerin
de siyasi partiler tarafından (3) ncü maddedeki maksat d ış ında kullanıl
mak üzere b ina yapı lmış ise bu yerlerin arsa ve bina kıymetler i (5) nci 
maddede gösteri len heyet tarafından takdir edilerek bu kıymetlere göre 
şüyulandırı l ır . 

Arsa kıymeti , ikinci maddeye göre iade edilen ve arsanın eski sahibi 
olan daire ve müessesenin hissesini ve bina kıymeti de siyasi part inin 
hissesini teşkil eder ve bu hisselere göre tapu dairelerince adlar ına tes
cilleri yapılır. 

BEŞİNCİ MADDE — Mahal l in hukuk dâvalarına bakan en yüksek 
dereceli yargıcının seçerek yemin ettireceği üç bil irkişiden teşkil oluna
cak bir heyet tarafından (4) ncü maddede belirtilen yerlerle binaların kıy
metleri; b inanın inşa edildiği tarihteki rayiç nazarı dikkate a l ınmak sure
tiyle ayrı ayrı tesbit ve alâkalı lara tebliğ olunur. 

Tebl iğ tarihinden itiberen (15) gün zarfında alâkalı ların k ıymete itiraz 
hakları vardır. 

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

ALTINCI M A D D E — Genel, katma ve özel bütçel i daire ve belediyeler
le köylerin, zamanlar ında mer'i kanun hükümler ine aykırı o larak bedel 
takdiri suretiyle siyasi partilere temlik ettikleri gayr imenkul mal lar ın ka
yıtları evvelce takdir edilen bedel ödenmek suretiyle eski sahipleri adına 
tashih olunur. Trampalar bu hükme tâbidir. 

YEDİNCİ MADDE — Her hangi bir tüzel kişinin malı iken bedelsiz 

olarak siyasi partilerin mülkiyet ine geçiri lmiş olan gayr imenkul mallar, 

bu tüzel kişi mevcut ise adına, değil ise Devlet adına tescil edilir. Bu su

retle Devlete intikal eden mallarla (3) ncü madde gereğince Devlete geçen 

mal lar ın siyasi dernekler dış ında benzeri derneklere veya evvelki tüzel ki

şinin gayesine taallûk ettiği hukuku âmme müesseseler ine bu kanunun 

mer iyet inden itibaren iki sene içinde kısmen veya tamamen parasız inti

fa hakkını tahsise Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümler ine göre eski sahipleri 

adlar ına tescil o lunacak gayr imenkul malların kanunun yürür lüğe girdi

ği tarihe kadar olan vergileri siyasi partilere aittir. 

Bu gayr imenkul mallar siyasi partiler tarafından 1.VII. 1951 tarihin

den evvel kiraya veri lmiş ve bu kanunun meriyeti tar ihinden sonraki za-
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manlara ait kiralar peşin al ınmış ise bu kiraların kanunun yürür lüğe gir
diği tarihten sonraki zamana ait olan miktarlarını siyasi parti ler eski sa
hiplerine bir ay içinde iadeye mecburdurlar. Bu müddet zarf ında ödeme
dikleri takdirde bu bedeller üzerinden siyasi parti lerin diğer gayr imen-
kul ler ine üç ay içerisinde kanuni ipotek tesis ett irmeye gayr imenkul ka
yıtları adlarına tashih edilen daireler ve tüzel kişiler mecburdur lar . 

Bu kanuna göre Devlete veya eski sahiplerine iadesi lâz ımgelen gay-

r imenkul lerden 1 Mart 1950 tarihinden sonra siyasi parti ler taraf ından 

satı lmış olanların satış bedelleri de bu hükümler dairesinde sahipler ine 

iadeye tâbi tutulur. 

D O K U Z U N C U M A D D E — Tashihen tescilleri yapı lan gayr imenkul ler 

üzer inde üçüncü şahısların alacaklarından dolayı konu lmuş olan haciz 

ve ipotekler hükmü mahfuzdur. 

Ancak gayr imenkul kayıtları adlarına tashih edi lmiş olanlar siyasi 
part i lerden vâdesi gelmiş veya ge lmemiş bulunsun, üçüncü şahıs lara 
olan borçların bir ay içinde ödenmesini veya başka bir teminat göstere
rek haciz ve ipotek kayıtlarının naklini yazı ile talep ederler. 

Siyasi partiler bir ay içerisinde bu talebi yerine get irmedikler i takdir
de gayr imenkulu geri almış olan daire, müessese ve tüzel kişiler, üçün
cü şahsın haciz veya rehinli alacağını deruhde ederek onun yer ine ka im 
olurlar ve borcun ödenmesini beklemeksizin haciz veya rehinli a lacak 
miktar ında siyasi partilerin mallarını haciz veya gayr imenkul ler i üzerin
de kanuni ipotek tesis ettirirler. 

O N U N C U M A D D E — Bu kanunla iadeye tâbi tutulan gayr imenkul le
ri k ısmen veya tamamen işgal eden siyasi partiler bu kanun hükümler i 
ne göre yapı lacak tescil veya tashihin ihbarından it ibaren bir ay zarf ında 
bunları tahliye ve teslime mecburdurlar. 

Bu mecbur iyet yerine getirildiği takdirde mahal l in en büyük idare 
âmiri taraf ından gayr imenkul bir hafta zarfında tahliye ettirilir. 

14.V. 1950 tarihinden sonra yapı lmış kira mukavele ler i ve sair anlaş
malar, tapuya şerhedi lmiş olsun veya olmasın, yeni mâl ike karşı hüküm
süz olup bu gayrimenkuller hakkında dahi yukarıki fıkralar hükmü uy
gulanır. 

Ancak kiracıların kira bedelleri sebebiyle siyasi parti ler a leyhine dâva 

açmak hakkı mahfuzdur. 

O N BİRİNCİ MADDE — Devlete intikal eden halkevleri ile tüzel kişi

ler namına tescil ve kayıtları tashih edilen Halkodalar ının içindeki eşya 

yeni sahiplerinin mülkiyet ine geçer. 
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Bu kanunun birinci maddes inde yazılı tüzel kişiler dış ında kalanlar 

taraf ından Halkevlerine veya odalarına teberru veya vasiyet suretiyle in

tikal eden eşya alâkalı siyasi partinin talebi üzerine bu partiye verilir. 

ON İKİNCİ MADDE — Bu kanun hükümler ine göre yapı lacak tashih 

ve tescillerle diğer b i lûmum muamele lerden hiçbir harç ve Damga Resmi 

ve diğer resimler al ınmaz. 

ON Ü Ç Ü N C Ü MADDE — Bu kanunun (7) nci ve (11) nci maddeler i 

gereğince Devlete intikal eden malardan her hangi bir tüzel kişi ve â m m e 

hükmî şahıslarına intifa hakkı tahsis edilmiş olanların dış ında kalan

larının idare sureti Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar dâhi l inde 

tanzim olunur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 6 ncı maddes i gereğince Haz ineye 

intikal eden mallar için siyasi partilere ödenmesi gereken bedel leri 

karş ı lamak üzere 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvel in 

İstatistik Genel Müdürlüğü kısmının (459) ncu (makine fişi sat ınalma 

giderleri ) bö lümünden (20 000) lira ve (A/2) işaretli cetvel in Tar ım 

Bakanl ığ ı kısmının (907) nci bö lümünün (3) ncü (mevcut lara i lâveten 

al ınacak makine ve araçlar karşılığı) maddes inden de (80 000) lira o lmak 

üzere ceman (100 000) lira tenzil edilerek ( A / l ) işaretli cetvel in Maliye 

Bakanl ığ ı k ısmında (özel kanunu gereğince siyasi parti lerden geri a l ınan 

gayr imenkul mallar için ödenecek bedel karşılığı) adiyle yen iden açı lan 

(482) nci bö lüme olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

O N D Ö R D Ü N C Ü M A D D E — Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe 
girer. 

O N BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun hükümler ini Bakanlar Kurulu 

yürütür . 

10 Ağustos 1951 
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BASINDAKİ YANKILARI 

MALLARIN MENŞELERİNİ BİLDİRSİNLER (*) 

Bugün Halk Partisinin elindeki servetin 100 milyon liradan çok daha 
yüksek olduğu muhakkaktır. Yalnız tapu kayıtlariyle ve resmi kıymet 
takdirleriyle bu milyoner partisi mallarının neye baliğ olacağını bir ka
lemde meydana çıkarmağa imkân yoktur. Bu zevatın, birtakım mülkleri
ni az vergi ödemek için, olduğundan fazla kıymetsiz gösterdiklerinden 
şüphe edilemez. Çünkü içlerinde minarelere hertürlü kılıfı hazırlamakta 
yekta olan ustalar pek çoktur. 

Hatırlarda olduğu üzere Halkevlerini hakiki sahibi olan millete dev
redilmesi için Büyük Millet Meclisine bir teklif yapılmıştı. Bunun üzerine 
etekleri tutuşan Halk Partisi mensupları, meseleyi arada dostça hallet
mek için bir müracaatta bulundular. Bunun, işi savsaklamaktan başka 
bir gaye takip etmediği şimdi nihayet açık bir surette anlaşılmıştır. Çün
kü Halk Partililer önce Halkevlerinin bir tesis halene gelmesine rıza gös
terdikleri halde şimdi yangından mal kaçırır gibi bir çok binaları kendi 
lehlerine kurtarmak çarelerini aramışlar bunun üzerine hükümetle yapı
lan müzakereler tabiatiyle kesilmiştir. İşte bu sıradadır ki, eski gasıpları 
şimdi hak yoliyle bu malları hazine ve devlet lehine istirdat etmek iste
yenleri gasıplık suçu ile tehdit etmekte, ve bir nevi meydan okumaktadır
lar!.. 

Bizim kanaatimizce bugün iş artık Halkevleri meselesi olmaktan çık
mıştır. Ortada doğrudan doğruya haksız bir mal iktisabı bahis mevzu
udur. Öyle bir mal iktisabı ki, bundan köy bütçesinden umumi bütçeye 
kadar vergi ödeyen bütün mükellefler zarar görmüşlerdir. 

O halde dâvayı daha geniş tutmak, ve faşist bir idare sistemi altında 
hazinenin ne suretle soyulduğunun bir hesabını aramak gerekir. Elbette 
bu araştırmanın içinde Halk Partisinin sade Halkevleri binaları, sinema
ları, tiyatroları değil, belki bazı tabı tesisleri de girecektir. Çünkü bunlar 
da birtakım vatandaşların ve aynı seviyedeki iş sahiplerinin zararına, 
doğrudan doğruya bir karaname ile beslenmişlerdir. O halde, Halk Par
tisinin mallarını bir kül halinde mütalâa edip, bunların teker teker men-
şelerinin araştırılma ve hepsi hakkında süratli karar verilmesi lâzımdır. 
Biz eminiz ki, Halk Partisi bunlardan hiçbirinin menşei hakkında delille
riyle ve teminatiyle izahat veremiyecektir. Eğer farzı muhal bir vesika 
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gösterecek olsa, bunun da hiç bir hukuki dayanağı olmadığı meydana çı
kacaktır. 

Sorarız, Halk Partisi bu paraları, bu malları bu mülkleri nereden ve 
nasıl edinmiştir? Acaba kim bu partiye metelik vermiştir? Bilakis içinde
kiler bal tabağı etrafında toplanan sinekler gibi partiyi yiyim yeri yapmış
lar ve yiye yiye hâlâ bitirememişlerdir. Çünkü senelerce gelirin kökü su
da, yâni bütçede kalmıştır! 

Otuz senelik bir partinin de şu kadar parası olabilir, diyorlar. Peki al
tı senelik Demokrat Partide neden bu paranın beşte biri dahi yoktur? 
Herkes gayet iyi bilir ki Demokrat Parti, grup âzalarının, ve her kademe
de teşkilâta mensup fedakâr arkadaşlarının yardımlariyle masraflarını 
karşılamaktadır. Çünkü, Demokratlar, partilerine yardımı kendileri için 
bir şeref borcu bilmektedirler. 

Bir partiye idealle bağlılık ondan çekmekle değil, ona lüzumu halinde 
verebilmekle tevsik edilir. Ve nihayet Demokratik bir nizamda, partiler 
arasındaki malî kudret kaynaklarının eşit olması da bir zarurettir. Bir 
parti ki, bir tarafta hazineyi soyarak milyonlar ve milyonlar elde edip ona 
dayanarak çalışmaktadır; bunu, yalnız üyelerin aidatları ve teberrulariy-
le masraflarını ödeyen diğer bir parti ile aynı şartlar dahilinde karşılaştı
rıp her bakımdan eşit telakki edemeyiz. Çünkü iki tarafta ölçüler ve kay
naklar tamamiyle ayrı ayrıdır. Helâlin, haramla mücadelesi nerede görül
müştür? O halde Halk Partisinin gayri meşru surette iktisap ettiği mal
ları elinden derhal alıp hakiki sahibi olan millete iade etmek onu meşru 
şekilde aidat toplayan Demokrat Parti ile aynı malî imkânlara ve seviye
ye getirecektir. Zannedersek demokratik nizamın bir esası da böyle ku
rulmuş olacaktır. 

Evet Halk Partisi belki malını verecektir; fakat hiç olmazsa bundan 
sonra töhmet altında bulunmayacak ve şerefini kurtaracaktır. 

Gasıp sıfatından sıyrılmak hakikî particileri de her halde memnun 
edecek bir hâdisedir. 

Fakat şunu söyliyelim ki, bu işte artık süratle hareket etmek lüzumu 
aşikârdır. 

Mümtaz Faik FENİK 
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BİR, İKİ ŞİFA MÜJDESİ (*) 

Son iki günde umumi hayatımızda birkaç şifa müjdesi belirmiştir. 
Memleketin selâmetini; sisli ve gürültülü bir şekilde devam eden intikal 
devrinin artık kapanmasında ve istikrarlı ve itidalli bir çalışma devrinin 
açılmasında görenler buna elbette sevineceklerdir. 

İyi müjdelerden biri şudur : Türkiye'de inkılâp ve terakki prensibini 
cehalete, taassuba ve bilhassa hariçten gelen maskeli kundaklama gay
retlerine karşı korumak gayesiyle hazırlanan kanunun ana prensibi, Bü
yük Millet Meclisi tarafından büyük bir ekseriyetle kabul edilmiş, bu me
selede parti hudutları takip olunmamıştır. İtiraz eden altmış vatandaştan 
çoğu da esasa değil, maddelerin yazılış tarzına muhaliftir. Bilhassa ilk 
maddede bulunan mübhem ve yanlış tefsirlere müsait taraflar, encü-
menlerce tasfiye edildikten sonra bu altmış vatandaşın da vicdan bakı
mından tatmin edilmiş olmaları beklenebilir. 

Dinî taassubun politikada, gazete satışında bir istismar âleti haline 
düşmesi memleketimizin varlığı ve inkişafı için en büyük bir tehlike idi. 
Bizi hüküm ve nüfuzları altına almak ve medeni camianın müsavi ve iti
barlı bir uzvu halinden koparmak isteyen muhtelif ecnebi siyaset muhit
leri bu vaziyetten âzami derecede istifade etmişlerdir. Hiç çalışmadan kü
lah kapmak ve halkı iğfal etmek isteyen türlü türlü değersiz ve bayağı 
unsurlar da ortaya dökülerek vatandaşları zehirlemeğe, ikiye bölmeğe, 
türlü türlü iptidaî arzu ve ihtirasları ayaklandırmağa çalışmışlardır. İkti
dar muhitinin bir aralık gaflete kapılarak, bu gibi unsurlara ümit ve ce
saret vermesi, memleketi ciddi ve vahim tehlikelere maruz bırakmıştır. 

Gazetelerden çoğunun, cesaret ve fedakârlıkla vazife başında kalma
ları, gençliğin azimli ve vekârlı mücadelesi, partilerin içindeki münevver 
ve seciyeli unsurların şuurlu mukavemeti, Cumhurbaşkanının memleke
tin ebedi varlığının bir bekçisi sıfatiyle vazifesini metanetle görmesi; teh
likenin önlenmesine ve modern devlet otoritesine karşı kıyama cür'et 
eden birtakım cahil ve çılgın şeyh ve derebeylerine hadlerinin bildirilme
sine yol açmıştır. Siyasi partiler, inkılâp ve terakki esaslarına bağlılıkla
rını ve dinî taassuba yaltaklanmağı bir siyasi başarı vasıtası sayma iste
mediklerini birer birer belirtmişler, eskiden yanlış bir yolda yürüyen Mil
let Partisi, Ankara'daki umumî kongresinde bu istikamette en açık ve dü
rüst tavrı takınmıştır. 

(*) Vatan Gazetesi: 26 Temmuz 1951-3661 
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İkinci şifa müjdesi, Demokrat Parti Meclis Grubunda geçen Salı gü
nü beliren ahenk ve tesanüt havasıdır. İktidara geldikten sonra karşıla
rında hiç bir mukavemet ve fren bulunmaması ve etraflarını hulûskarla-
rın çevirmesi yüzünden beşeri seciye sahibi demokrat milletvekilleri ta
rafından gösterilen şuurlu ve azimli mukavemet; umumi işlerimizin bü
tün bütüne çığrından çıkmaması bakımından en hayırlı bir âmil olmuş
tur. Fakat parti içindeki ihtilâf azgın ve taşkın bir mahiyete girseydi ve 
Demokrat Partinin iki hizbe ayrılması şeklini alsaydı, memlekette karan
lık bir anarşi devresi başlama tehlikesi vardı. Parti grubu içindeki zıt cep
helerin ikisinde de sabır ve itidalle hareket edenler çıkması ve ipin her şe
ye rağmen koparılmaması, buhran ihtimallerinin nihayet dağılmağa baş
lamasına yol açmıştır. Demokrat Parti Meclis grubunun Salı günkü top
lantısında beliren istidat; tenkidçilerin birer suretle yemlenmesi veya yıl
dırılması şeklinde elde edilen zoraki bir birlik intibaı yaratmıyor, prensip
ler etrafında tedrici bir birleşme imkânlarına ait ümitler uyandırıyor. Bu
na bakarak, her şeyin birdenbire düzeleceği tarzında ümitlere kapılmak 
pek fazla bir nikbinlik ve safdillik olur. Umumi prensiplerden mahalli ve 
şahsi menfaatler hesabına tâvizler vermekte çok ileri gidilmiştir. Bünye
de türlü türlü hastalık araz göze çarpıyor. Bunlar birdenbire şifa bula
maz. Bununla beraber hâd devri arkada bıraktığımızı ve prensip namına 
çalışmağı iş edinen vatanseverler, eğer dirayet ve basiretle hareket eder
lerse ve sıkı dururlarsa hayırlı inkişaf kapılarının yeniden açılacağını 
ümit edebiliriz. Sırf hükümete kafa tutmak için Atatürk kanunu ve diğer 
vesilelerle grup içinde belirtilen gergin istidatların dağılmış görünmesini, 
herhalde nikbinlikle karşılamak caizdir. 

Üçüncü bir müjde, Halk Partisinin elindeki malların tasfiyesinde 
ifrata ve şiddete doğru gidilmemesi, ancak haksız surette yapılan müsa
derelerin meşru sahiplerine iadesi yolunun tutulmasıdır. 

C.H.P. Demokrat Parti iktidarının hataları, kendi içindeki bir kısım 
midecilerin menfaat temin etmiyen ocağı terketmelerine ve demokrasi or
dusunun gönüllüleri sıfatiyle bir murakabe ve muhalefet partisini des
teklemeği vazife sayan gençlerin yeniden partiye iltihak sayesinde ümi
din fevkinde bir derecede kuvvetlenmiş ve süratle zindeleşmiştir. Haksız 
olarak topladığı Halkevlerinin bütün milletin istifadesi için en iyi bir şe
kilde kullanılmak üzere elinden alınması üzerine bir mazlum ve mağdur 
tavrı takınır ve Mecliste ve gazetelerinde yaygara koparırsa hata eder. 
Halkevlerinin bir tesis haline konulmasına dair 1948 C.H.P. Kongresin
de zaten bir prensip kararma varıldığına göre Halk Partisinin liderleri için 

2056 



BASINDAKİ YANKILARI 

en doğru hareket tarzı, nüfuzları altından haklı şekilde alınacak olan 
Halkevlerinin bütün memleket için âzami derecede fayda temin edecek 
şekilde kullanılması hususunda sükûn ve itidalle işbirliğine girişmektir. 

Memleketimiz, idare edilmesi en kolay memlekettir. Binlerce yıllık 
medeniyetlerin mirasını ruhlarında taşıyan ve cefa mektebinde pekleşen, 
olgunlaşan halkımız, iyi bir sevk ve idare ile en modern bir gidişin deste
ği haline konulabilir. Memleketin talihinin değişeceği ümidiyle 1950 de 
D.P.'ye rey veren milyonlarca vatandaş, hatalı yollardan geri dönülmesi
ni ve mânevi taahhütlerin yerine getirilmesini sabır ve vekarla bekliyor. 
Eğer Demokrat Parti liderleri halkın güvenine lâyık kalmanın yolunu iyi 
niyetle ararlarsa, bunu kolayca keşfedebilirler. Maksatları, uzun zaman 
iktidarda kalmaksa Halk Partisini çökerten hatâları taklit etmek ve D. 
Parti mekanizmasını şefe tâbi midecilerden mürekkep bir ruhsuz kukla 
haline indirmek suretiyle değil, kendilerini zafere kavuşturan imanlı ve 
iyi niyetli prensip yollarına yeniden kavuşmak suretiyle en şerefli bir şe
kilde bu gayelerine varabilirler. 

Gazeteci sıfatiyle bizim emelimiz, herşeyi kötülemek ve musibet tellâl
lığı etmek değil, işlerin düzelmesine her surette âmil olmaktır. Her iyi 
emarenin hakkını fazlasıyla vermeğe daima hazırız. Bu itibarla son bir, 
iki günde göze çarpan iyilik müjdelerini sevinerek kayıt ve işaret eder ve 
bunların arkası gelmesini memleketin selâmeti ve D.P. nin başarısı hesa
bına candan dileriz. 

Ahmet Emin YALMAN 

VAHİM HATA (*) 

Durup dururken memleketin başına ağır bir hukuk hatası çıkarılmış
tır, Halkevleri binaları vesilesiyle, C.H.P.'nin usulü dairesinde tapuya 
tescil edilmiş malları müsadere edilmektedir. Bu hareket tarzı Anayasa 
ve hukuk prensipleri bakımından, misline son yıllarda rastlanmamış va
him bir hatadır. 

Böyle bir hatanın, bugün ve yarın memleketin bünyesinde ne derin 
yaralar açacağını gözle görür, eliyle tutar gibiyiz. Yaratılmakta olan bu 
pek kötü misalin, yarın daha nelerin bahanesini teşkil eyliyeceğini bir 
devlet adamı, bir hukukçu, nasıl olur da kavrıyamaz? Bunu bizim hav
salamız almamaktadır. 

(*) Ulus Gazetesi: 27 Temmuz 1951-10807 
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Meseleyi objektif olarak sırf hukuk prensipleri ve hukuk tekniği ba
kımlarından bir kere daha izaha çalışalım. 

İddia nedir? 

C.H.P. memleket mukadderatına her sahada parti şeklinde hâkim 
bulunduğu devirde, çeşitli yollardan sağladığı imkânlarla bir takım mal
lar edinmiş ve bunları kendisi adına tapuya tescil ettirmiştir. Bunları 
onun elinden almak lâzımdır. 

Bu iddia hakikate uygun mudur değil midir? Evvelâ bu noktanın hiç 
kimsede şüphe bırakmıyacak şekilde aydınlatılması lâzım gelirdi. Bu ci
het aydınlatılmamıştır. Tutulan yol böyle bir aydınlatmaya götürecek yol 
değildir. Ekseriyet partisi Meclis Grupunda, rakip siyasi partinin malları 
hakkında parmak kaldırıp indirecek alınan kararın, siyasi rekabet duy
gularından, kinden ve ihtiraslardan uzak kalabileceğine inanmak kolay 
değildir. 

Bundan dolayı evvelâ C.H.P.'nin üzerindeki gayri menkullerin iktisap 
tarzının meşruluğu meselesi tarafsız, yalnız hukuk, adalet ve kanun 
esasları dahilinde hüküm verecek bir mercie hallettirilmek icabederdi. 

Bu merci, memleketin yürürlükteki adalet esaslarına bağlı kalındığı 
takdirde tabiî mahkemeler, istisnai bir usul güdülecekse, manevî tatmin 
için yahut bu işe mahsus teşkil edilecek müstakil, tarafsız bir ilim heye
ti olabilirdi. Meselâ Seçim Kanunu tasarısını hazırlayan İlim Heyeti gibi... 

Ekseriyet partisi bundan kaçmış, kendi Meclis Grubunda, muhalefet 
partisinin mallarının müsaderesini esas tutan gerekçeyi görüşmüş, tes
pit ve kabul eylemiştir. 

Bu usul ile parti disiplini çerçevesi içine alınan kanun teklifi Anaya
saya ve memleketin hukuk usullerine uygun olsaydı, işlenen kusur bir 
derece daha hafif kalırdı. 

Halbuki, C.H.P. malları hakkında çıkarılmakta olan kanun, Anayasa
ya, hiç bir şüphe ve tereddüte yer bırakmıyacak kadar kesin ve açık bir 
tarzda aykırıdır. 

Filhakika bir an için, C.H.P. nin bugün müsadere edilmek istenen 
mallarının haksız iktisabedildiğini ve Türk topluluğu için hakikaten da
ha faydalı olarak kullanılmak istendiğini kabul edelim. Bu maksadın 
sağlanması için nasıl hareket edilmelidir? Şüphesiz Anayasaya uyacak 
bir yol takibedimelidir. İddia ve isnadedilen bir kanunsuzluğu bahane 
ederek, kanunların da üstünde olan Anayasayı çiğnemenin izahı yoktur. 
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Her medeni topluluk, her devlet şaşmaz ve değişmez bir şekilde şu 
prensibe riayet eder; hukuk düsturları arasındaki silsileye, öncelik dere
cesine dokunulamaz. Buna dokunulduğu takdirde, Devletin yapısı teme
linden sarsılır. 

Hukuk düsturları arasındaki öncelik kaidesi, Anayasayı başa koyar. 
Yani, Devlet kanun çıkarırken, emir verirken, herhangi bir harekette bu
lunurken behemehal Anayasayı gözönünde tutar. Gözettiği hedef ve 
menfaat maddeten ve manen ne kadar büyük olursa olsun, gene Anaya
sayı çiğniyerek bu hedefe varmaya kalkmaz. Eğer, ortadaki mesele Ana
yasayı değiştirmeği göze aldıracak ehemmiyette ise, o zaman usulüne 
uyarak Anayasayı değiştirir. Bu suretle Anayasaya aykırı hareket etme
miş olur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 103 üncü maddesinde, bu nazarî 
düsturu, bir Anayasa emri haline getirmiştir : 

Yüzüçüncü madde : - Anayasanın hiç bir maddesi hiçbir sebep ve 
bahane ile savsanamaz ve işlerlikten alıkonamaz. Hiçbir kanun Anayasa
ya aykırı olamaz. 

Bu madde karşısında, tevile yer yoktur. Yeniden yapılacak her kanun 
behemehal Anayasaya uygun olmalıdır. Bu madde bile bile, göz göre göre 
çiğnendiği takdirde yapılan hareketin meşru olduğu ciddiyetle söylene
mez, müdafaa edilemez. Anayasaya aykırı bir kanun şeklen ve resmen 
kanundur. Fakat muhteva olarak hukuka aykırıdır. 

C.H.P. malları hakkında hazırlanan kanun teklifi Anayasanın hangi 
hükmü ile tearuz halindedir, suali hatıra gelebilir. 

Bilindiği üzere Medeni Kanunumuz, gayrimenkul malların mülkiyeti
nin tapu kaydiyle ispat edilebileceğini söyler. Tapu kaydının yanlış veya 
mesnetsiz olduğu mahkeme önünde ispat edilip tapunun iptaline yargıç
tan hüküm alınmadıkça, o mala kimse, hiç bir makam -Büyük Millet 
Meclisi dahi- müdahale edemez, el koyamaz, sahibinin hakkını ortadan 
kaldıramaz. 

Anayasamız, mülkiyet hakkını bir kaç maddesinde ehemmiyetle mah
fuz tutup, teminat altına almıştır. Herhangi bir malın sahibinin elinden, 
milli bir menfaat zarureti ile dahi alınabilmesini "değer pahasının peşin 
verilmesi" şartına bağlamıştır : 

Yetmiş dördüncü madde- Kamu faydasına gerekli olduğu usulüne gö
re anlaşılmadıkça ve özel kanunları gereğince değer pahası peşin veril
medikçe hiç kimsenin malı ve mülkü kamulaştırılamaz. 
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Anayasanın bu açık ve kesin hükmü karşısında C.H.P. nin mallarına 
tatbik edilen muameleye müsadere ve gasıp adından başka ad verilemez. 

Ne yazık ki, C.H.P. halkevleri binalarını kendi rızası ile bir (tesis) şek
line sokmayı ve bunların üzerindeki mülkiyet hakkından gönül rızası ile 
vazgeçmeyi teklif ve ilân eylediği halde, gene Anayasa çiğnenmek isten
mektedir. Bu da ayrıca, hatanın mesuliyetini ağırlaştırmaktadır. 

Eğer maksat halkevlerini, vatandaşlar arasında parti ve siyasi düşün
ce farkı gözetmeksizin onların istifadesine arzetmek idi ise, (tesis) yap
makla bu hedefe varılmış olacaktı. Maksat aynı zamanda halkevleri bi
nalarının C.H.P. malı olarak kalmamasını sağlamak idi ise, keza bu he
defe de (tesis) yolundan varılacak idi. 

Demek ki, işin içinde henüz izah edilmemiş veya meydana çıkmamış 
başka maksatlar vardır. Bu gizli maksatlar hukuki ve meşru olamaz. Zi
ra, hukuki ve meşru maksatların vatandaşlardan gizli tutulmasına ihti
yaç duyulmaz. Bilâkis bunları vatandaşlara izah etmek lâzımdır. 

Kısaca, Anayasanın 103 üncü ve 74 üncü maddeleriyle, yeni çıkarıl
makta olan müsadere kanunu ne suretle telif edilebilecektir? 

Bu sualin cevabını henüz hiç kimse verememiştir. Bundan başka ka
nun teklifinin maddeleri arasında prensip tezatları vardır. Bu bakımdan 
da kanun hukuk esaslarına uymamaktadır. 

Nihat ERİM 

HUKUKÇULARIMIZ NE DİYORLAR? (*) 

Siyasî partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler ta
rafından yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesi hak
kında hazırlanmış olan kanun teklifini C.H. Partisi hukukî bakımdan ele 
alarak bunun Anayasaya aykırı olduğunu belirtmektedir. Bitaraf bir ga
zete olarak bu hususta hukukçularımızın fikrini okuyucularımıza bildir
meyi faydalı bulduk ve iki büyük partimize mensup hukukçularla bera
ber, bu partilere kayıtlı olmayan hukuk adamlarımızı bulup görüşmeleri 
için istihbarat kadromuzu dün bu işe memur ettik. Arkadaşlarımız ken
dilerine müracaat etmek istediğimiz hukukçulardan bir kısmını, Avru
pa'da veyahut yurdun muhtelif yerlerine gitmiş oldukları için bulamadı
lar. Kendileriyle görüşmüş olduklarımızdan bir kısmının fikirlerini bugün 
aşağıda bildiriyoruz. Diğer kısmını da yarınki sayımızda okuyucularımı
za vereceğiz. 

(*) Yeni İstanbul Gazetesi: 27 Temmuz 1951-603 
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EBULÛLA MARDİN 
Ord. Prof. 

Gayrimenkullere taallûk eden hâdiseleri halle kifayet edecek hukuki 
mevzuat mevcuttur. Binaenaleyh ortada hakka mugayir bir durum var
sa mahkeme yoliyle hakkı iskat mümkündür. Maamafih Büyük Millet 
Meclisi teşrii surette de meseleyi halledebilir. Bu, âdeta medenî hukukta 
mevcut olan hakların telahuku gibi bir vaziyet demektir. Arzu edilirse dâ
va yoluna yani mahkemelere müracaat olunabileceeği gibi adil ve nısfet 
esaslarından mülhem olarak kanun vaz'ı yoluna da tevessül edilebilir. 
Bu yollarda herhangi birine tevessülde hukukî esaslara aykırı bir cihet 
yoktur. 

ORHAN ARSAL 

Avukat Doktor 
Mülkiyet hakkının mevzuunu teşkil eden bir menkul veya gayri men

kul zilyed veya malikinden ancak iki yol ile alınabilir. 

Bunlardan birincisi, herhangi bir haksız iktisap dahi bahse mevzu ol
sa mahkeme yoludur. 

İkincisi de, âmme menfaati dahi bahse mevzu olsa istimlâktir. 

Mülkiyet hakkına riayet eden her rejim, her ne sebep ve vesile ile 
olursa olsun, bu hakkı çiğnemeden başka bir tarik ile bir menkulü veya 
gayri menkulü birinin elinden alıp, diğerine veremez. 

Bunu yapamaz, Meclis ekseriyetine istinat eden bir parti olsa dahi, 
esas teşekkülâta muhalif bir kanun isdar etmiş olmaktan başka bir ne
ticeye varmış olamaz. Bu çeşit kanunlar ancak ihtilâl rejimlerinde bahse 
mevzuu olabilir. Değil bir hukuk devleti olmak iddiasında fakat sadece 
hakgüden, kanun tanıyan herhangi bir rejim böyle bir harekete cesaret 
edemez. 

DOÇ. DR. ZAHİT İMRE 
C.H.P. emlâkine el konması hakkında D.P. Meclis Grubunun vermiş 

olduğu kararı ve buna karşı C.H.P. Genel Sekreterinin beyanatını gaze
telerde okudum. Anladığıma göre C.H.P. nin bu emlâki ve malları gayri 
meşru bir surette iktisap etmiş olduğu mucip sebebiyle bunlar kendisin
den geri alınmak istenmektedir. Tarafsız bir müşahit olarak kanaatimce 
Meclisin böyle bir karar almaya salâhiyeti yoktur. Ve bu ilerisi için fena 
bir emsal teşkil eder. Haksız ve gayri meşru iktisapları tespit edecek olan 
merci, adliye mahkemeleridir. Şu halde Medenî Kanunumuzun kabul et
miş olduğu esaslara göre, burada Hükümetin hukukan iki yolu takip et-
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mesi mümkündür. Birincisi, adliye mahkemelerinden bu iktisapların 
haksızlığı ve gayri meşruluğu hakkında istihsal olunacak bir karar üze
rine böyle bir harekete tevessül olunabilmesidir. İkincisi, bu emlâkin is
timlâk edilmesidir. Mahkeme kararı olmadan mülkiyet hakkı idarî bir ka
rarla ancak istimlâk suretiyle ve tam bir bedel verilmek şartiyle alınabi
lir. D.P. Meclis Grubunun vermiş olduğu karar daha ziyade birinci şıkka 
girmektedir. Ve kanaatimizce de bu hususta bir mahkeme kararının 
mevcudiyeti hukukan lâzım görülmektedir. 

SAMİM GÖNENSAY 

Ord. Prof. 

Bence bu mesele, mahkemelerde halledebilecek bir iştir. Haksız ikti
sap iddiasını mahkeme eline alır, tetkik eder. İspat ancak mahkeme hu
zurunda yapılabilir. Bunun için bir kanun çıkarılmasını ben şahsen uy
gun bulmamaktayım. 

AVUKAT ESAT ÇAĞA 

Âmme müesseseleri ile bazı dernekler tarafından C.H.P.'ne vaktiyle 
yapılan bağış ve satışların iptali hakkında D.P. Meclis Grubunca ittihaz 
edilen karar henüz kanuniyet kesbederek katî şeklini almamış olduğun
dan bu hususta kesin bir mütalâa dermeyanı mümkün değildir. Fakat 
gazetelere aksettiği şekilde bu bağış ve satışların bir takım kanunî hü
kümlere aykırı olduğundan bahisle, bunların iptali için bir kanun isdar 
edilecek olursa bu kanunun Anayasa hükümleri ile Medenî Kanun ahkâ
mına münafi olacağından hiç şüphe yoktur. Zira, herhangi bir kanun 
hükmüne aykırı olduğu iddia edilen bir temlik veya temellükün iptali 
hakkında karar ittihazı Büyük Millet Meclisinin değil, mahkemelerin ve-
zaifi cümlesindendir. Binaenaleyh böyle bir kanun kaza uzvunun salâhi
yetlerine vahim bir tecavüz teşkil edecek, hukukî emniyet ve istikrarı or
tadan kaldıracak ve ilerisi için çok kötü bir misal teşkil edecektir. Böyle 
bir kanunun çıkmaması ve Halkevleri meselesinin mevcut partiler ara
sında müzakere ve anlaşma yoliyle halli şayanı temennidir. 

AVUKAT FERZAN ARAS 

Şehir Meclisi Başkan Vekili , 

Kanunun metnini görmediğim için sarih bir mütalaa beyan etmeme 
imkânı yoktur. D.P.'nin anti-demokratik veya Anayasaya aykırı bir ka
nun tasarısı sevketmesi de asla düşünülemez. 
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HUKUKÇULARIMIZ NE DİYOR (*) 

Siyasî partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler ta
rafından yaptırılmış olan binaların, sahiplerine ve Hazineye iadesi hak
kında hazırlanmış olan kanun teklifini, C.H. Partisi, hukukî bakımdan 
ele alarak bunun Anayasaya aykırı olduğunu belirtmektedir. Bitaraf bir 
gazete olarak bu hususta hukukçularımızın fikrini okuyucularımıza bil
dirmeyi faydalı bulduk ve iki büyük partimize mensup hukukçularla be
raber, bu partilere kayıtlı olmıyan hukuk adamlarımızı bulup görüşme
leri için istihbarat kadromuzu dün de bu işe memur ettik. Arkadaşları
mız, kendilerine müracaat etmek, istediğimiz hukukçulardan bir kısmı
nı, Avrupa'da veyahut yurdun muhtelif yerlerine gitmiş oldukları için bu
lamadılar. Kendileriyle görüşmüş olduklarımızdan bir kısmının fikirleri
ni dünkü sayımızda bildirmiştik. Bugün de kendileriyle görüştüğümüz 
diğer hukukçularımızın fikirlerini bildiriyoruz. 

A. KEMAL YÖRÜK 
Prof. İst. Barosu Başkanı 

" - Mevzuu bahis kanun tasarısı ve mucip sebeplerine muttali deği
lim. Binaenaleyh işin hukukî cephesi itibariyle kendimi tatmin edecek 
bir mütalâa beyan etmeye imkân görmemekteyim. Ancak; gazetelerde ve
rilen malûmata göre Halk Partisine devlet bütçesi, hususî ve mülhak 
bütçeler ve hayır cemiyetlerinden verilmiş olan menkul ve gayrimenkul 
kıymetlerin, haklı bir sebebe dayanmadığı iddiasiyle istirdadı için bir ka
nun teklifi düşünülmüştür. Filhakika; böyle bir kanun müktesep vazi
yetleri ihlâl gibi bir netice doğurur. Fakat, aynı zamanda bir haksız ikti
sap varsa, bundan dolayı mahkemeye müracaat edilmesi de müruru za
man definin dermayanı ile müspet bir netice istihsalini mümkün kıla
maz. İki taraf da mahzurlu olan böyle bir meselede, bu mahzurları ber
taraf edecek surette doğru bir hal suretinin bulunup bulunmamaklığı 
hakkında tasarının esbabı mucibesiyle birlikte tetkikinden sonra bir ka
naate varmak mümkündür." 

SAİM NURİ URAY 
Şehir Meclisi Üyesi 

Evvelâ : - Büyük Millet Meclisindeki adedi ekseriyetin Demokrat Par
ti elinde oluşu dolayısiyle çıkaracağı bir tasfiye kanununun meşruiyet ve 
gayrimeşruiyetini işrap edecek şekilde bir noktai nazar âmme hukuku 
bakımından tamamen yanlış ve mesnetsizdir. 

(*) Yeni İstanbul Gazetesi : 28 Temmuz 1951-604 
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Çünkü bu takdirde hiç bir memlekette teşrii kuvvetin tam ve kâmil 
olan bu kanun yapmak yetkisini tesise imkân kalmaz. Hele memleketimiz 
gibi Seçim Kanununda ekseriyet usulünü kabul etmiş memleketlerde. 

Saniyen : - Halk Partisi tamamen siyasî bir parti hüviyeti ile hareket 
ederek bu menkul ve gayrimenkulleri ele geçirmemiştir. Tek ve memleket 
şümul bir teşkilât olmak hüviyetiyle bu iktisaplara kendinde kuvvet bul
muş ve memlekette de buna karşı bir itiraz duyulmamıştır. 

Şu halde Halk Partisinin siyasî bir parti hüviyetine girmesi zarurî ol
duğu tarihte kendi kurultayını toplayarak eski devirlerin maddî kıymet
leri üzerinde bir tasfiye kararı alması lâzım ve zarurî idi. 

Bence şimdi yapılacak kanun Halk Partisinin kendi kendine yapama
dığı bu tasfiye işini âmme vicdanı Büyük Millet Meclisi yoliyle harekete 
geçerek yapmaktadır. 

Mevcut kanunlarla mahkeme hükümlerine bağlıyarak mevzuu hallet
mek belki kabildir. Unutmamalı ki bu şekil mevcut kanunlara uygun ola
rak yapılmış olan iktisaplara tatbik edilebilir. Halk Partisinin iktisapları
nın ise bu şekilde olmadığı milletçe malûmdur. 

Buna rağmen bu yolu tercih usûl bakımından birçok güçlükleri orta
ya çıkaracağından, memleketin her vilâyetinde muhtelif dâvalar açarak 
bir huzursuzluk yaratacağından ve hüküm istihsali de uzun zamanlara 
bağlı olduğundan Halk Partisi bu yola gidilmesini istemektedir. 

Bu istek de yalnızca siyasî bir taktikten ibarettir. 

ERTUĞRUL AKÇA 
M. P. Genel İdare Kurulu Âzası 

C.H.P.'ne ait gayri menkullerin geri alınması mevzuu bahistir. Evve
lemirde C.H. Partisinin bu emvali ne suretle iktisap ettiği meselesini na
zara alarak, her ihtimal üzerinde ayrı ayrı mütalâa yürütmek icap eder. 
İlk şart olarak bu iktisapların gayrimeşruluğunu hukukan ispatı gerekir. 
Eğer böyle ise : 

Bu mallar ya bedellerinden çok dûn bir fiyata alınmış veya gasbedil-
miş ve nihayet haksız bir surette iktisap edilmiş olabilirler. Her üç şıkta 
da mercii hal Türk Mahkemeleridir zira : 

Birinci halde gasbin mevzuu bahistir ve mercii hal mahkemelerdir. 
Ancak böyle bir hal mevcutsa Borçlar Kanunumuz gabin için bir müru
ru zaman koymuş olup bu noktadan dâvanın kazanılması fikrimce im
kânsızdır. Kaldı ki bu hususta mutazarrırın bizzat mahkemeye müraca-
ati şarttır. 
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İkinci halde gâsıplık meselesi ortaya çıkar. Bunda da mercii istirdat 
yine mahkemelerdir. Unutulmamak lâzımdır ki gasıbın gasbettiği malı 
zorla gasbeden de aynı gasıp hükmündedir. Büyük Millet Meclisi "Millet 
namına milletin malını millete vermek noktasından hareket ediyorum" 
şeklinde bir esbabı mucibeden yürürse doğru yapmaz. Bizzat ihkakı hak
kı da kanun menetmiştir. 

Üçüncü halde ise haksız mal iktisabı mevzuu bahsolup bunda da ka
rar verme yetkisi mahkemelerindir. 

Görülüyor ki hangi şıkkı kabul edersek edelim B.M.M. ne bir vazife ve 
hak tererrüp etmiyor. Bu hususta çıkacak bir kanun mülkiyet hakkına, 
mülkiyetin ve iktisabın sureti ne olursa olsun, tecavüz teşkil eder ve do-
layısiyle gerek bizim anayasamıza ve gerekse Birleşmiş Milletler anayasa
sına tamamen muhalif ve antidemokratik olur. Meseleyi vaz ederken 
C.H.P. ismini unutmamış ve tamamiyle objektif olarak bir hukuk devle
tinde işlerin nasıl yürütülmesi lâzım geldiği noktasını ilmen ve hukukan 
mebdei hareket ittihaz etmemiz gerekir. Bu işi Meclisten geçirerek bir ne
ticeye bağlamak, ilerisi için vahim ihtilâtlara yol açar. İlmine itimat etti
ğim birkaç mebus arkadaşın bu meselede ne gibi hattı hareket takip ede
ceklerini merakla beklediğimi söylersem bana inanınız. 

LASKARİ KALUDİ 
Avukat 

D.P. Meclis Grupunun almış olduğu bu karar Anayasaya ve hukuk 
prensiplerine muhaliftir. Çünkü, makabline şümulü bulunan teberrular 
dahi iptal edilmek istenmektedir ki, hukuk sahasında böylece fena bir çı
ğır açılmakta ve bunun zararları bugün takdir edilmese dahi ilerisi için 
iyi bir şey olmayacaktır. Hâkimin hükmü olmaksızın, bir teberruun bir 
hibenin siyasî ekseriyete ve politik mülâhazalara istinaden bir kanunla 
iptal edilmesi, memleketimizin kanunî müesseselerine ağır bir darbedir. 

ORHAN ERGÜDER 
Avukat 

Mülkiyet hakkı demokratik sistemlerde Anayasaların gerek hakiki şa
hıs ve gerekse hükmî şahıslara tanıdığı belli başlı haklardan bir tanesi
dir. Bu hak aynı zamanda hürriyetin tahakkukuna yardım eden esaslı 
bir unsurdur. Mezkûr hak üzerinde herhangi bir takyit, eğer Anayasa ve 
mülkiyet haklarını tanzim eden mevzuatta br değişiklik, icap ederse mül
kiyet hakkının esas ruhu kaybolmamak şartiyle tadile uğrayabilir. Fakat 
şunu da ilâve edelim ki, mülkiyet hakkı bizim Anayasada başlıca hakla-
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rımızdandır. Netice olarak bunun değiştirilmesi, kaldırılması veya üzeri
ne bir yük tahmil edilmesi, kanunda müsaade varsa bir hukukî işlemdir. 
Eğer bu müsaade kanunda yoksa o zaman mülkiyet hakkına tecavüzdür. 

Hiçbir parti meclis grupu, aynı siyasî sahnede çalışan diğer bir parti
nin emvaline müdahale hususunda bir gayret sarf edemez. Eğer emvali 
ihtilaflı olan parti varsa, bu hususu halledecek olan merci, ancak Türk 
adliyesi ve onun karşısında davacı sıfatiyle hak sahibidir. 

GASP DEĞİL ADALET ESERİ (*) 

Demokrat Parti iktidarı, bu hakkı yerine getirirken bu binalar üzeri
ne oturup kendisine mal edecek değildir. Halk Partisi tarafından millet
ten gaspedilmiş mallar, gene millete iade olunacaktır. Çıkacak kanun, 
Halk Partisini tarihî ve ağır bir hesaptan temizlemek bakımından onlar 
tarafından da şükranla karşılanması icabeden bir adalet eseridir. 

Demokrat Parti Meclis Grubu, senelerden beri bütün memlekette ha
kikatte büyük bir ıstırap ve haksızlık mevzuu olan Halkevleri işini hallet
miş, ve bunların hakiki sahibi olan millete iadesi için hazırlanan tasarı 
üzerinde tam bir prensip mutabakatına varmıştır. Tasarı elbette en kısa 
bir zamanda Büyük Millet Meclisine gelecek ve kanuniyet kesbedecektir. 

Şurasını memnulukla söyleyelim ki, bu kanun, Halk Partisinin iddia 
ettiği gibi bir müsadere kanunu değil, bir gasp değil, doğrudan doğruya 
bir hakkın yerine getirilmesi, vaktiyle gaspedilen malların sahiplerine ve 
millete iadesidir. 

Hatırlarda olduğu üzere Halk Partisi de bu işin artık müdafaa edilir 
tarafı kalmadığını gördüğü için bunların partiler dışında bir kültür tesi
si haline konmasına rıza göstermiş, fakat yapılan müzakereler sonunda 
işin tatbikat sahasına konacağını anlar anlamaz, kelimenin tam mana-
siyle mızıkçılığa başlamıştır. Bunun üzerinedir ki Demokrat Parti kanun 
ve hukuk yolundan şimdi meseleyi halletmektedir. 

Herkes bilir ki Halk Partisi senelerce Halkevlerini tesis maksatlarının 
tamamen dışında bir politika ocağı halinde kullanmıştır. Köycülük, sağ
lık ve hatta gösteri kollarından dahi, parti propagandası uğrunda fayda
lanmıştır. Devlet bütçesinden, özel idarelerden, belediyelerden, köy san
dıklarından yardım gören Halkevlerini ve halkodalarını kendi partileri dı
şında siyasi kanaat taşıyan vatandaşlara kapamıştır. 

(*) Zafer Gazetesi: 27 Temmuz 1951-815 
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Parti Genel Sekreteri, Halkevlerinde siyasi toplantıların yapılmasını 
meneden bir tamim çıkardığı halde bunları yine Halk Partisinin emrinde 
birer merkez olarak çalışmıştır. 

Halk Partisi merkezleri Halkevleriyle senelerce izdivaç halinde yaşa
mışlardır. Mükelleflerden alınan paralar da maksatlarına sarfedilmemiş 
ve böylece Halkevleri üzerine aşılanan Halk Partisi teşkilâtı, âdeta bir 
ağaca sarılan sarmaşık gibi asıl maksadı boğmuştur. 

Vaziyet bu kadar açık iken şimdi Halk Partisi Genel Başkanı İsmet 
İnönü, basına verdiği beyanatta düpedüz aksini iddia etmekte ve şunla
rı söylemektedir : 

"Bizim Halkevlerinden hususi bir menfaatimiz ve gayemiz olmamıştır. 
Ve bugün de yoktur." Bu sözler hayli gariptir. 

Halbuki senelerdenberi bu evlerden menfaat ve pek çok ve faydaları 
pek çok olmuştur; en bariz menfaatleri, parti binalariyle Halkevlerinin 
karıştırılması, ve Halkevleri adına teftiş sırasında Halkevleri adına tahsis 
edilen bir çok paraların yerine sarfedilmediği görülmüştür. 

Diğer taraftan Halkevleri daima siyasi maksatlarla kullanıldığı için 
gayeleri de bundan her sahada faydalanmak olmuştur. 

Şimdi, artık Halkevleri hakiki sahibi olan millete intikal etmektedir. 
Gasp diye bir kelimenin kulanılmasınm mânası ise hiç yoktur. Gasp, 
başkasını mülkünü elinden almaktır ki daha dün, gaspı kendileri yap
mışlardır. Şimdi ise hak yerini bulmaktadır. 

Demokrat Parti iktidarı bu hakkı yerine getirirken bu binalar üzerine 
oturup kendisine mal edecek değildir. Halk Partisi tarafından milletten 
gaspedilmiş mallar, yine millete ve devlete iade olunmaktadır. Bunun 
için bu mevzuda çıkarılacak gürültünün hiç bir hukuki mesnedi yoktur; 
çıkacak kanun, Halk Partisini tarihi ve ağır bir hesaptan temizlemek ba
kımından onlar tarafından şükranla karşılanması icabeden bir adalet 
eseridir. 

Mümtaz Faik FENİK 

EVET VE HAYIR (*) 

Halkevlerinin durumu ve umumiyetle C.H. Partisinin malları hakkın
da hükümetle muhalefet arasında aylardan beri sürüp giden konuşma
lar bir netice veremediği için, son günlerde, Demokrat Parti Meclis Gru-

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 28 Temmuz 1951-9694 
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pu tek taraflı olarak bir müsadere kanunu tasarısı hazırlayıp Meclise 
sunmaya karar verdi. Böylelikle partiler arası münasebetler yeniden teh
likeli bir şekilde bozulmaya yüz tuttu. Demokrat Parti Mecliste ezici ço
ğunluğu elinde tutan bir kuvvet olduğundan Halkçılar bu hareketi hu
kuk devleti mefhumuna aykırı buluyor, iktidarı mülkiyet hakkını ayak
lar altında çiğnemekle suçlandırılıyorlar. 

Tek Parti devrinde ve inkılâp yıllarında Halk Partisinin çeşitli yollar
dan pek çok mal mülk edindiği bilinen bir şeydir. Parti ile devletin hemen 
hemen aynı varlık sayıldığı bir devirde hazineye ait kıymetlerden lüzum
lu görülenler parti adına tapuya kaydedilmiştir, lağvedilen bazı teşekkül
lerin emvali beri tarafa aktarılmış, emir veya hibe usuliyle bir takım bi
nalar partinin mülkiyetine geçirilmiştir. 

Tek Parti devri sürüp gittiği müddetçe, o zamanki iktidar, halkevleri 
adı altında toplanan tesisleri daha ziyade inkılâbın kökleştirilmesi, milli 
kültürün işlenmesi yolunda kullanmaya çalışıyor ve kendisini devletle bir 
tuttuğu için de bu uğurda yaptığı masrafları belediye ve hususi idare büt
çelerine, hattâ umumi muvazene bütçesine yüklemekten çekinmiyordu. 

Tek parti devri son bulduktan sonra bu halin devamı imkansızdı. İk
tidarda olsun, muhalefette olsun, bütün siyasi teşekküller kendi yağları 
ile kavrulmak; millete yük olmamak zorunda idiler. O zamanki muhale
fet organı Demokrat Partinin ısrarlı iddiaları karşısında nihayet Halk 
Partisi de durumu kavramış ve son yıllarda Halkevlerini siyasi maksatlar 
uğrunda kullanmak âdetinden vazgeçmişti. Fakat tek parti zamanından 
kalma, çoğu muvazaa yoliyle elde edilmiş, bir kısmı muhteşem sarayları 
andıran bin küsur binayı devlet bütçesinden yardım görmeksizin sırf 
kendi imkanlariyle korumak, tamir etmek ve yaşatmak da pek güç bir 
şeydi. Sonra bu binalar ne işe yarıyacaktı? Devletin resmi ideolojisi res
men ortadan kaldırılmıştı. Milletin malı olduğu Halk Partisince de kabul 
edilen bu yerlerde politika da yapılmadıktan sonra ne konuşulacaktı? 14 
Mayıs seçimlerinden çok önce, eski iktidar partisi, elindeki Halkevlerin-
den bir kısmını kendine gelir sağlamak üzere şuna buna kiralamaya baş
ladı. Gençliğin kültürünü yükseltmek gayesiyle -bazen pek israfa 
kaçılarak- millet parası ile yapılmış o güzelim binalarda, bakıyorsunuz 
özel işadamları halka kötü Amerikan filmleri gösteriyor, piyasa şarkıcıla
rı meyhane musikisi dinletiyor, balolar, müsamereler veriliyordu. 

İktidar değişiminden sonra bu hale bir son verilmek istendi ve muha
lefet ile hükümet arasında halkevlerinin durumuna dair konuşmalara 
başlandı. Yanılmıyorsak Halk Partisi adına Faik Ahmet Barutçu'nun yü
rüttüğü bu konuşmalar bugüne kadar neden bir neticeye bağlanamadı 
bilmiyoruz. Fakat hükümetle bir anlaşmaya varmak isteğini vaktile açık-
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ça belirttiğine göre, Halk Partisinin de, bu binaların mülkiyeti üzerinde 
kesin bir iddiası olmadığını kabul etmek gerektir. 

Hal böyle iken işin birdenbire böyle bir mecraya dökülmesini biz an
layamıyoruz. Daha iktidarda iken millete aidiyetini zımnen açıkladığı bi
nalar için Halk Partisi şimdi niçin illaki "benim de benim" diyor? Arada 
ne konuşuldu, hangi nokta üzerinde dikenler belirdi? bilmiyoruz. 

Bununla beraber, siyasî mahiyeti çok ağır basan böyle hukukî bir ih
tilâfın Demokrat Parti tarafından Büyük Millet Meclisi kanalı ile tasfiye
si yoluna gidilmesini biz doğru bulmuyoruz. Hukuk devleti dediğimiz re
jimin memleketimizde kurulması ve yürütülmesi için ilk şart kuvvetler 
ayırımı prensipine inanmak ve onu doğru dürüst tatbika çalışmaktır. İk
tidarı ele geçiren bir parti, sırf iktidarda olduğuna dayanarak hâdiseleri 
tek taraflı bir görüşle inceleyip karara bağlıyamaz. Ortada çözülmesi ge
reken bir hak davası olduğuna göre bunu Adalet cihazının tarafsız varlı
ğına emanet etmek, bu mümkün değilse üniversite otoritesinin tamami-
le ilmî görüşüne bırakmak lâzımdır. Aksi takdirde körpe rejimimizi için
den çıkılmaz güçlüklerle karşılaştırmış oluruz. 

Nadir NADİ 

AMAN SAKINALIM (*) 

Memleketini gerçekten seven hiç bir vatandaş tasavvur edilemez ki, 
partilerarası münasebetlerin bugün aldığı hale bakarak yarınımıza dair 
parlak ümitler besleyebilsin. Dünyanın çok karışık bir anında yaşıyoruz. 
Adeta barut fıçısının üzerine oturuyor gibiyiz. Her dakika bir yerde bir 
ateş parlıyabilir ve İkinci Cihan Harbine rahmet okutan yeni bir facia or
talığı kaplıyabilir. Böyle bir felaketin dışında kalabilmek ihtimali de yok 
denecek kadar azdır. Yaşadığımız şartlar, istisnasız hepimize hazırlıklı 
olmak, durmadan milli savunma gücümüzü arttırmak, varlığımız üzerin
de titremek gerektiğini emrediyor. Bağlandığı fikirler, kurduğu hayaller 
ne olursa olsun her Türk vatandaşının bugün birinci vazifesi, ruhunda
ki bütün enerjiyi yalnız milli birlik uğruna harcamaktır. 

Bu hususta siyasi partilerden halka örnek olmalarını beklerdik. Hal
buki ne görüyoruz? Bir mal mülk kavgası içinde bunlar birbirlerine gir
mişlerdir. Senindi, benimdi, milletindi dedikoduları arasında kıyametler 
kopmakta hak hukuk kapıları unutulmakta, beyaz yahut yeşil ihtilaller
den dem vurulmaktadır. Halimizi dışarıdan seyreden müşahitlerin üze-

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 29 Temmuz 1951-9695 
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rimizdeki tehlikeye bakıp da bizim nelerle uğraştığımızı görünce çılgına 
dönüp saçlarını yolmadıklarına şaşmalı. 

Halk Partisinin vaktile elindeki hudutsuz otoriteye dayanarak bir ta
kım mülkler edindiğini inkâr etmek güçtür. Bilhassa Halkevleri adı altın
da kurulan tesisler üzerinde bu partinin herhangi bir tasarruf hakkı ol
mamak gerektir. Bu mülkleri geri almak, haksızlığa uğramış gerçek veya 
özel kişiler varsa onlara iare etmek hususu düşünülebilir. Fakat bunu 
neden mutlaka olağanüstü ve Anayasa dışı tedbirlerle gerçekleştirmek 
yoluna gidilmektedir? Acelemiz nedir? Mahkeme karar verinceye kadar 
Halk Partisinin malları satıp Amerika'ya kaçmasından mı korkuyoruz? 
Normal usuller dururken devrimsel hareketleri andıran teşebbüslere ne 
lüzum vardır? 

Bir müddettir sürülen beyaz ihtilâl tâbiri ile de Cemiyetimizde kötü 
geleneklere yol açılabileceğini düşünüyor ve bu tâbiri zararlı buluyoruz. 
14 Mayıs'ta memleketimiz bir ihtilâl günü yaşamamıştır. 31 Marttan be
ri Türkiye'de hiç bir ihtilâl hareketi görülmemiştir. Yaptığımız bütün ile
ri hamlelere inkılâp demişizdir. Çünkü bunlar kan dökerek ve mukave
mete uğrıyarak değil, fakat millet iradesine dayanılarak, kavgasız başa
rılmış şuurlu hareketlerdir. Biz ondört Mayısı da, ucu tâ 23 Nisana ka
dar uzayan feyizli inkılâplar zincirinin zaruri bir halkası olarak selamla-
mıştık. Bilindiği gibi ihtilâller daha önceki nizamı zorla yıkmak hedefini 
güden hareketlerdir. Eğer 14 Mayısta bir şey yıkılmak istense idi, bu an
cak Atatürk İnkılâplarının her gün biraz daha geliştirmeğe çalıştığı Cum
huriyet rejimi olabilirdi ki, biz Türk seçmenini de, o seçmenin işbaşına 
getirdiği yeni iktidarı da bu gibi niyetlerden tenzih ederiz. 

Tarihimizde 14 Mayıs sadece medeni ve dürüst seçimlerle memleke
timizde iktidarın değiştiği bir gündür. Uzun çalışma yılları sonunda yo
rulan ve bir hayli yıpranan Halk Partisi, yurdumuzda hukuk devleti esas
larının kökleştirilmesine doğru giderayak takdire değer bir gayret harca
mış, Türk seçmeninin kaderine boyun eğerek yerini gönülhoşluğu ile De
mokrat Partiye bırakmıştır. Vaziyetin hulâsası budur ve aynı yolda bun
dan sonra Demokrat Partiye düşen ağır vazifeler vardır. Türk inkılâbının 
ruhuna bağlı kalarak daha büyük bir hızla çalışmak, daha kısa zaman
da daha verimli neticeler sağlayarak millî ve sosyal varlığımızı her bakım
dan kuvvetlendirmek ve kalkındırmak. Bazı Güney Amerika Cumhuriyet
lerini hatıra getiren renkli veya renksiz ihtilâl edebiyatını dile dolamakla 
bu millete iyilik edilmez. Normal hükümet değişikliklerinin birer ihtilâl 
olabileceği düşüncesi geleneklerimiz arasına sokulursa. İleride bunun 
doğurabileceği zararlar tüyler ürpertici olabilecektir. Aman sakınalım. 

Nadir NADİ 
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PAZARLIKTAN ÇIKAN MÂNALAR (*) 

Bazı Halk Partililer, ve onlara müzaheret edenler, umumi efkâr üze
rinde şu havayı yaratmak istiyorlar. 

"Demokrat Parti, şimdi iktidarda bulunmasından faydalanarak, Halk 
Partisinin mallarını gasbediyor ve üzerine oturuyor!" 

Vaziyeti yakından bilen herkes gayet iyi takdir eder ki, hadise hiç de 
böyle değildir. Bu işte Demokrat Partinin zerre kadar istifadesi yoktur; 
yalnız, milletten alman mal yeniden milete iade edilmekte ve bir hak ye
rini bulmaktadır. İşte o kadar! şimdi yaptıkları gürültünün patırtının iç 
yüzü işte buna mani olmak, ve yeni iktidarın vaktiyle yapılan gasplara, 
haksız mal iktisaplarına göz yummasını istemektir. 

Memlekette bir Hukuk Devletinin esaslarını kuran Demokrat Parti bu 
siyaset ağalarına karşı elbette tedbir alacaktır; bunların zorla, veyahut 
ellerinde bulunan iktidara dayanarak, hazineden, şuradan, buradan 
edindikleri malları tabii sahiplerine iade edecek, böylece kuvvete dayanı
larak kurulmuş olan bir zümre saltanatı hakiki mahiyetine irca oluna
caktır! 

Herkes gayet iyi bilir ki, bu memlekette ağalık mülgadır. Mülgadır 
ama, bu işi Halk Partisi yalnız kendisine hasretmiştir : Köy alıp köy sat
manın yasak olduğu bir devirde bu zevat hazineyi haraca kesmişlerdir. 
Üstelik aldıkları paralardan çoğunu da tahsis maksatlarına göre kullan
mamışlar, kendi işlerine geldiği gibi sarfetmişlerdir. Mükellef, vergisini 
Halk Partisi mal iktisap edip zengin olsun ve sonra da parasına güvene
rek başına ağa kesilsin diye vermemiştir. O halde bu malları, bu mülkle
ri hakiki sahiplerine iade etmek gerekir. 

Şimdi bir de tutturmuşlar, buna mülkiyet hakkına tecavüz diyorlar, 
kendileri başkalarının mülküne tecavüz ederken, mülkiyet hakkına teca
vüz bahis mevzuu değil miydi? Mükellefin ödediği vergiye el atarken han
gi hukuki mesnetlere dayanıyorlardı?.. 

Bütün bu haksız muameleleri tashih etmek eğer bugünkü iktidara 
düştüyse, onu bu hareketinden dolayı tayip değil, takdir etmek yerinde 
olur. 

Kaldı ki Halkevleri Kanunu bundan sonra memlekette siyasi ağalığa 
da nihayet veren bir kanun olacak, ve millet menfaatlerinin üstünde tut-

(*) Zafer Gazetesi: 29 Temmuz 1951-817 
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mak prensibi daima hâkim tutulacaktır. Şemsettin Günaltay'ın muhtelif 
kongrelerde yaptığı tavsiyeler de esasen bu değil miydi? O halde sinirlen
mekte ne mâna vardır? 

Halk Partisi bu işte haksız olduğunu çoktan anlamış Halkevlerinin 
partiler dışında bir tesis olması fikri kendileri tarafından ortaya atılmış
tır. Eğer onlar, bu işte yüzde yüz haklı bulunduklarına inansalardı, bu 
malları bir tesise devretmeğe yanaşırlar mıydı? Halk Partisi erkânı Kurul
tayda kendilerinin bu hususta mesul tutulacaklarını dahi gözönüne al
madan iktidarla müzakere imkânları aramıştır. Demek ki haksız mal ik
tisabına onlarda kanidirler. Ve yalnız bu arada ne koparırsak kârdır di
ye düşünmüşlerdir. 

Şimdi öğreniyoruz ki Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek İstan
bul'da bir beyanat vererek bu hususta ilmî bir heyet kurulmasını ileri 
sürmüş, ve o heyetin vereceği kararı şimdiden kabul ettiklerini bildirmiş
tir. Bu da ayrıca ispat eder ki, bizzat kendileri dahi haklı olduklarına 
inanmamakta ve çıkar bir yol bulmak için pazarlık imkânları aramakta
dırlar. Dünyanın hiçbir tarafında hakka inanan insanların bu şekilde pa
zarlık ettikleri görülmemiştir. 

Beş binayı verecekler, sekizini vermiyecekler! Böyle olursa hak yerini 
bulacak, eğer devlet beş yerine dokuz binayı alırsa, bir gasp mahiyetini 
alacak, hukuk devleti nizamiyle telif edilemiyecektir!... Böyle şey olmaz, 
böyle bir hukuk prensibi, hakka inanmış insanların aklına gelmez!... 

Kendilerinin bu şekilde bocalayışları, bu pazarlıkları dahi ispat eder 
ki, hak sahibi yalnız Türk milletidir. 

Mümtaz Faik FENİK 

DEMEK Kİ?!. (*) 

Halkevlerine ve C.H.P. mallarına el koymak için hazırlanan kanun 
teklifleri kadar pek az mesele, bir hukukçu olarak beni rahatsız etmiştir. 

Şunu hemen belirtmek isterim ki, halkevlerinin, çok partili hayata 
uygun bir idare tarzına kavuşturulmasını daha 1946'dan itibaren lüzum
lu saymış olanlardan biriyim. Tek parti devrinde C.H.P. elinde bulunma
sında bir aykırılık görülmiyecek olan bu müesseseler, partiler çoğaldığı 
zaman elbette ki başka bir idare şekline tabi kılınmalı idi. 

(*) Ulus Gazetesi: 29 Temmuz 1951-10809 
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Bugün aynı kanaati muhafaza etmekteyim. C.H.P. iktidarda iken, bu 
işi o zamanki muhalefetle müşterek bir formül bularak halletmek için te
şebbüse geçmiştir. 

Fakat maalesef bu teşebbüse cevap dahi alınamamıştır. 

D.P. iktidara geçtikten bir iki ay sonra halkevleri bahsini kurcalama
ya başlamıştır. C.H.P. evvelce düşündüğü (tesis) şeklini yeniden ortaya 
atmıştır. Bugün halkevi olarak kullanılan binaların mülkiyetini kendi 
üzerinden kaldırarak bir (tesis) e devretmeyi teklif etmiştir. Buna karşı
lık, Atatürk tarafından inkılâpları kökleştirecek birer kültür yuvası ola
rak kurulan bu müesseselerin yaşatılması hususunda Devletçe gerekli 
yardımın yapılacağını ummuştur. 

C.H.P. nin bu teklifi, evvelâ iyi niyetle karşılanır gibi yapılmıştır. Fa
kat ekseriyet partisi tarafından hazırlanan mukabil bir (tesis) projesi, 
C.H.P. nin halkevlerinden başka gayrimenkullerine de el atmış ve halkev
lerinin idaresini tamamen Hükümet emrinde çalışmaya mecbur kalacak 
bir heyete vermek istemiştir. 

C.H.P. bu mukabil proje karşısında, ümitsizliğe düşmemiştir. Ekseri
yet partisinin (tesis) projesi, C.H.P. mallarının tasfiyesi şeklinden çıkarı
larak ve halkevlerini de siyasi tesirlerden, parti kavgalarından uzak tuta
cak, Hükümetler değiştikçe esecek havaya göre bocalatmıyacak şekle so
kularak iade edilmiştir. 

İşte bu safhada, ekseriyet partisi işi müsadere kanunları ile halletme
ye karar vermiştir. 

Niçin? 

Ekseriyet partisi grubunda peşin tastik olunarak, Meclise sunulan 
kanun teklifi bu hususta bir fikir vermektedir. 

Filhakika bu teklife göre, halkevleri binalarının ve içindeki eşyanın 
mülkiyeti Devlete intikal ettirilmekle kalınmamaktadır. Halkevleri mües
sesesi de tarihe karışmaktadır. 

Diğer taraftan C.H.P. nin bir kısım gayrimenkulleri de elinden alın
maktadır. 

Demek ki halkevlerini (tesis) haline sokarak, Atatürk'ün maksadına 
uygun olarak yaşatmak fikrini de ekseriyet partisi benimsememiştir. 

Cereyan eden bu muamele ve geçen seneden beri üzerinde durulan 
kanun teklifleri, Devletin temelinde derin yaralar açacak hukuki sakat
lık numuneleridir. Beni meselenin üzerinde ısrarla durmaya sevkeden de 
bu müşahededir. Birkaç gündür fikirleri yayınlanan diğer profesör ve hu-
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kukçular hemen de istisnasız bu işteki hatayı belirtmektedirler. Anaya
sanın üstünlüğü, mülkiyet hakkının dokunulmazlığı, müsaderenin ya-
saklığı, mahkemelerin vazife sahasına Meclisin karışmaması gibi ana hu
kuk presipleri çiğnenmektedir. 

Bu hususta, D.P. ekseriyetinden başka herkes mutabıktır. 

Bir an için C.H.P. nin üzerindeki bu malların iddia edildiği şekilde 
meydana geldiği kabul edilse bile, gene mesele bir müsadere kanunu ile 
halledilmemek lâzımdı. 

D.P. ekseriyetinin tuttuğu bu yola bakarak şöyle düşünmek müm
kündür : 

Demek ki, Büyük Millet Meclisinden herhangi bir tahsisat yalnız bir 
partinin ekseriyetine dayanılarak alındığı zaman, başka bir partinin ek
seriyeti bir gün bu tahsisatın hükümsüzlüğüne karar vererek geri alabi
lecektir. 

Demek ki, bir partinin Meclis grubunda karar vererek, Anayasanın 
kesin ve açık hükmü çiğnenebilecektir. 

Demek ki, bir partinin ekseriyeti yalnız kendisince doğru ve makul 
sayılan gerekçeler bulabildiği zaman, tapu senetlerini kanunla hüküm
süz kılabilecektir ! 

Demek ki, bir parti ekseriyeti muhalefet partisinin mallarını dilediği 
şekilde müsadere edebilecektir ! 

Böyle bir rejimin adı demokrasi olamaz. 

Benim hukuk anlayışım, demokrasi anlayışım bu muameleleri kav
ramaktan âcizdir. İddiada bulunan aynı siyasi teşekkül... İddianın doğ
ruluğuna hükmeden de, bu hükme dayanarak kanun hazırlayan da, ka
nunu tatbik eyliyecek olan da hep o... 

Ben bunu anlayamıyorum. Anlayamıyorum, çünkü : Büyük Millet 
Meclisi salonunda milletvekillerinin gözleri önünde teammüden adam öl-
dürülse, failin suçluluğuna nasıl Meclis karar veremez, onu mahkeme
ye gönderirse, cezayı da nasıl Meclis infaz edemezse; bir paranın, bir şe
yin bir gayrimenkulun haksız iktisabedildiğine de Meclis hükmedemez, 
mahkeme hükmeder ! 

Demek ki, hukukun ana prensipleri de keyfe göre değiştirilebiliyor-
muş !. 

Nihat ERİM 
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C. HALK PARTİSİNİN MALLARI (*) 

C.H.P. nin varyoğunun elinden alınması için hazırlanan kanun tasa
rısı ve bu işde âmil olan devlet anlayışı önemle üzerinde durmaya değer. 

Bu partinin elindeki malların pek büyük kısmını devlet, iller ve bele
diye bu gibi teşekküllerin yardım ve ianesiyle sağladığı hiç şüphe götür
mez bir yöndür. 

Ancak bugün bunun bir türlü suç gibi ileri sürmek çok haksızdır. 

Halk Partisi inkılâpların gerçekleşmesi için Atatürk tarafından kurul
muş o amaçla idare edilmiş ve elden geldiği kadar kuvvetlendirilmiştir. 
İnkılâpları beğenenler, bunların son üçyüz yıl boyunca yıkımdan yıkıma 
uğramış olan Türklüğü kurtarmış olduğuna inananlar bu işte vasıta di
ye kullanılmış olan bir teşekküle, onu zulme başvurulmadan kuvvetleş-
tirmek düşüncesiyle yardımlar sağlanılmış olmasını bir suç sayamazlar. 
Aksi takdirde inkılâpçılıkları yapmadır. 

Bundan başka tasarının gerekçesinde imzası başta gelen Bay Refik 
Şevket İnce ile Demokrat Partinin kurucuları bulunan beş yıl öncesine 
kadar C.H. Partisinin içinde türlü önemli mevkiler işgal etmişler fakat 
onun mal iktisap etmesi konusunda hiç bir itirazları duyulmamıştır. 
Eğer yapılan bu gibi işler kötü idiyse bu kimseler bu kötülüklere katıl
mışlar ve hiç olmazsa mevkilerini kaybetmemek için onlara ses çıkarma
mışlardır. Bu durum ve imanda olan kimselere düşen şey de kendilikle
rinden siyasal hayattan çekilmektir. Yoksa 1946 yılına kadar bugün suç 
saydıkları hareketlere iştirak etmek, 1950'ye kadar da Çankaya Köşkü
nün eşiğini aşındırarak Bay İ. İnönü'ye yaranmaya çalışmak, ondan son
ra da bu müsadere işine kalkışmak hiç mi hiç yakışık almaz. 

Hazırlanan tasarı henüz hiçbir kurulca kabul edilmeden Bay Fevzi 
Lütfi KARAOSMANOĞLU'nun işin kısa bir zamanda gerçekleşeceğini 
açıkça bildirmiş olması ise Demokrat Partinin başında bulunanların par
tili milletvekillerini birer emir kulu saymakta devam ettiklerine yeni bir 
delildir. 

Bunları yazmakla C.H.P. nin mallarına ilişilmesin demek istemiyoruz. 
Ancak buna, bir suçun cezalandırılması biçimi verilmekten sakınılanarak 
ve hak mefhumu incitilmeden girişmesi gerektiğini bildirmek istiyoruz. 

Tabiîdir ki inkılâplar devri yerine, onları demokratik bir hava içinde 
daha iyi benimseme ve hazmetme devri kaim olup tek parti usulü sona 
erince bu malların toptan C.H.P. elinde kalması doğru olmaz. 

(*) Kudret Gazetesi: 29 Temmuz 1951-1273 
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Buna göre yapılacak iş şu idi : 

A) C.H.P. ile bu iş üzerinde bir anlaşmaya varmaya çalışmak. 

B) Anlaşılamazsa hibeleri geri almak, arttırmalarda ucuza alınmış 
olan mallar için C.H.P. den fiyat farkını istemek veyahut malı geri alıp bu 
partice vaktiyle ödenmiş olan eksik bedeli kendisine geri vermek ve bu gi
bi ameliyelerde paranın satın alma kabiliyetindeki değişiklikleri göz 
önünde bulundurmak. 

C) Halk Partisinin kendi parasiyle ve tabiî şartlar altında almış oldu
ğu mallara ilişmemek. 

Bu arada pek anlayamadığımız bir yöne de işaret etmek isteriz. Türk 
Ocaklarının malları da pek geniş ölçüde devlet ve sairenin yardım veya 
ianesiyle elde edilmiş oluşuna göre C.H.P. nin ondan devr almış olduğu 
varlıkları devlete mal etmeyip ocaklara vermek ileri sürülen düşünceler
le tam bir tezat halindedir. Bu da, aranılan şeyin sırf adalet olmadığını 
gösterir. 

Esasen Türk Ocakları kendi başlarında bulunanların karar ve imza-
siyle fesh edilmişlerdir. Bu iş baskı ile olmuş demek, imza verenler kor
kaklar sürüsünden ibaretti demektir, bunların yeniden aynı korkaklığı 
göstermeyeceklerine inanmak caiz değildir. Ya fesh kararına imza koy
duktan sonra bir kenara çekilecekleri yerde meselâ elçilik alan ocak "Bü
yüklerine" ne diyelim? 

Yukarda "A, B, ve C" fıkralarında gösterdiğimiz yolların uzun sürece
ği düşünülebilir; ancak hak mefhumunu incitmeyen uzun yıl kısa da ol
sa müsadere yolundan daima daha hayırlıdır. 

Demokrat Partinin giriştiği iş şu bakımdan da kötüdür ki, C.H.P. nin 
muhalefeti yumuşak iken bir şey yapmamış ve bu muhalefet çetinleşin-
ce o da çarçabuk müsadere işine kalkışmıştır. 

Bu şartlar altında hiç bir muhalefet kendini güven içinde sayamaz. 
Bunu Millet Partisine karşı durmadan açılan dâvalar esasen göstermek
teydi, alınmak istenen tedbirler, eğer buna lüzum var idisye bu yolda ye
ni bir delildir. 

Gerçekten ise Demokrat Parti aklına gelen her şeye başvurarak mu
halefeti yok etmeğe çalışıyor, züğürdün hürriyetine, zenginin malına sal
dırıp ortada tek kuvvet olarak kalmak ve millete hiçbirini yerine getirme
diği binbir vaat yapıp kaptığı iktidarda ebedileşmek istiyor. 

Bu gidişle yurdumuzda siyasal mücadele Balkan devletlerindeki kör 
dövüşlere benzemek yolunu tutabilir. 
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D. Parti yalınız bir suretle Halk Partisini belini doğrul tam ıyacak bir 
duruma düşürebilirdi : İyi ve başarılı iş görmekle. Bunu yapmayıp, hat
tâ yurdumuzu eskileri aratacak kadar fena idare etmekle Demokratlar 
C.H.P. yi âdeta ihya ettiler. Keza ispat edemekleri bir sürü isnat ile Bay 
İ. İnönü'yü tekrar milletin gözüne soktuktan sonra bu müsadere işiyle 
halkçıları mazlum durumunda göstererek onlara yeni taraftarlar kazan
dıracaktır. 

Ne yapılırsa yapılsın girişilen işin öc ve hınç alma, aynı zamanda çe-
tinleşen bir muhalefeti cezalandırma ve ezme amacını gütmediğini ispat 
etmek imkânsızdır. Bu tarz ise zamanımızın devlet anlayışına tamamiyle 
aykırıdır. 

Tasarının gerekçesinde bulunan şu cümle bizce çok önemlidir. 

"Memleket mukadderatını elinde tutan bir partinin iktidarda bulun
maktan mütevellit nüfuz ve otoriteyi, kendi mevcudiyetini takviye ve mâ
li kudretini arttırma yolunda kullanmaya esasen hakkı yoktur." 

Bu düşünce fertler, meselâ bakanlar ve her devrenin başında ve so
nunda iktidar milletvekillerinin topundan mal beyannamesi istemek su
retiyle tatbik edilse çok iyi olur sanırız. 

Demokrat Parti iktidara geleli on dört ay olduğu halde hâlâ devlet iş
leriyle meşgul olup milletin durumunda bir iyileşme husule getirememiş
tir. 

Bütün gayretler bir yandan kendi parti kongrelerini, öbür yandan da 
muhalefeti baskı altında tutmak için sarfolunuyor. Bu arada milletin ha
li gitgide daha fenalaşıyor. 

Hikmet BAYUR 

GÖSTERDİKLERİ TELAŞIN SEBEPLERİ VARDIR (*) 

"Samimiyet hayatın temelidir" 

İnsan evvelâ kendi vicdanına, sonra başkalarına karşı samimi olma
dıkça, teşebbüslerinin, kararlarının ve hareketlerinin makul izahlarını 
yapamaz. Bunun aksine samimi adam, doğruluğuna inandığı maksatlar 
uğrunda fedakarlığa katlanmak pahasına da olsa geniş mesuliyetler yük
lenmekten asla çekinmez. Halkevleri işinde; bu denenmiş hakikatin da
ha bir defa kafamızda canlanmamasına imkân yoktur. 

(*) Yeni Asır Gazetesi : 30 Temmuz 1951-14581 
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Dünün istismarcı imtiyazlılar rejiminde ferdin ve kitlenin haklarını 
çiğnemekten zevk duyanlar, şimdi karşımıza dikilerek son yirmi yılda 
millet hazinesinden aktardıkları altmış milyon lira değerinde emlakin ha
kiki sahibi olan millete iadesi için hazırlanmış kanun lâyihasını bir "si
yasi şekavet", bir "gasp" hadisesi saymaktan utanmıyorlar. Onlara bakı
lırsa ortada "şu masum ve günahsız" Halk Partisi tarafından işlenmiş bir 
"gasp" fiili yoktur. Sadece 1932'den bu yana hazineye ait milyonlarla ku
rulmuş "tesisler" vardır ki şayet bunları "gasp" eseri saymak gerekirse 
"kazai hükümler" istihsalinden başka yol hatıra gelmemelidir. Böylece 
varmak istedikleri netice, Demokrat Parti iktidarının büyük çapta karar
lar almağa muktedir bulunmadığı zehabını uyandırmaktır. 

Bilhassa ara seçimler arefesinde buna çok ehemmiyet verdikleri mey
dandadır. Filhakika bugünkü iktidar, halkevleri işini müzakere ve uzlaş
ma yolu ile halletmeğe çalışırken C.H.P. zimamdarları meşhur samimi
yetsizliklerinin yeni delillerini yaratmak hevesine kapılacak yerde milli 
vicdanı tatmin edebilir tekliflerde bulunmuş olsalardı mesele şimdiye ka
dar halledilmiş olurdu. Günler, haftalar ve aylar boşu boşuna geçtikten 
sonradır ki, Halk Partisinin Halkevlerinin ayrı kalmağa razı olmadığı an
laşıldı. Bu vaziyette, hukuk devletine düşen vazife, yağmakerlerin temsil 
ettikleri zihniyete ölüm darbesini indirmekten başka bir şey olamazdı. 

C.H.P. nin son iktidar yılında devlet bütçesinden Halkevlerine ayrılan 
beş milyonluk tahsisat görüşülürken müzakerelerinde hazır bulunan Ad
nan Menderes şu sualleri sormuştu : 

1. Halkevleri bir hayır müessesesi midir, yoksa bir politika ocakları mı? 

2. Halkevlerine bütçeden ayrılan paraları kim almaktadır? 

3. Hazineden bir santimin murakabesiz sarfına kanuni mesağ olma
dığına göre bu paralar kimin murakabesi altında sarfedilmektedir? 

4. Halk Partisi hangi tarihten beri devlet bütçesinden beslenmektedir? 

5. İstenen tahsisat hangi kanuna dayanmaktadır? 

Birbirini tamamlayan bu suallerin cevabını veremeyecek halde olan
lar, sadece 1932'den beri bütçeden Halkevlerine tahsis edilen paraların 
C.H. Partisince tesellüm ve sarfedildiğini, kanun işinin daha sonra gele
ceğini, Halk Partisinin çoğunluk partisi olarak B.M. Meclisinden istediği 
kanunları geçirmek yetkisine dayandığını, Mecliste kalkan ellerin kanun 
hükmünde olduklarını söylemişlerdir. Yıllarca millî iradeye dayanmadık
larını bile bile bu tarzda konuşmalardan çekinmiyorlardı. Daha o zaman, 
Halk Partisi yararına kanunsuz mal istishabının bir "gasp" mahiyetinde 

2078 



BASINDAKİ YANKILARI 

olduğu ve bir gün kendilerinden hesap aranabileceği duyurulmuştu. Son 
bir yılda yapılan tetkikler, Halkevlerine bütçeden ve muhtelif kaynaklar
dan ayrılan paraların tam hovarda bir mirasyedi zihniyetle israf edildiği
ni, on üç milyon liranın sarf mahalli bulunmadığını da meydana koy
muştur. Bu hesabın mesulleri elbette aranacaktır. Sarf mahalli meçhul 
kalan 13 milyon liranın hangi ceplere aktığı sorulacaktır. Hal ve keyfiyet 
bu merkezde olduğu için, vicdanları müsterih bulunmayanların şimdi te
lâşa düşerek feryat etmelerine, hattâ tehditler savurmalarına hayret edi
lemez. Bu gibilerin gönülleri hoş olsun diye sayısız dâvalar açmak cihe
tine gidilemezdi. İktidar böyle bir hataya düşseydi, dünkü rejimin yüz ka
rası bir "gasp" hadisesine "kanuni" renk vermiş olmakla kalmayacak, ay
nı zamanda Halk Partisi Halkevlerini politika ocakları olarak kullanmak
ta devam edecekti. Binlerce köyde mevcut bağımsız ve demokrat vatan
daşlara kapalı bulundukları malumdur. Milli iradeyi temsil eden bir ikti
dar partisi buna daha fazla göz yumabilir mi idi? 

Görülüyor ki Büyük Millet Meclisince tercih edilen yolun hukuk ka
idelerine uygunluğundan şüphe edilemez. 

Memleket alelade bir "gasp" hadisesi karşısında değildir. Ahmet, 
Mehmedin malını gasp ettiği zaman Memedin yapacağı şey mahkemeye 
müracaattan ibarettir. C.H.P. nin gasp ettiği mallar D.P. ye ait olsaydı, 
iktidar partisinin de uğradığı haksızlığı tamir ettirmek için ayrı bir kanun 
çıkartmağa ihtiyacı olmazdı. Amma gasba uğrayan bizzat millet olduğu 
içindir ki davacının milletten başkası olamayacağını, onun adına hareke
te geçmek yetkisinin ise yalnız Büyük Millet Meclisinde olduğunu kabul 
etmek lâzımdır. 

Burada sırası gelmişken şu hakikati bir kere daha hatırlatmak icap 
eder : 

Ondört Mayıs 1950'den evvelki rejim, hukuk rejimi değildir. Şefin ira
desinden başka bir iradeye yer vermeyen bir diktatörlüktü. Acaba dün
yanın neresinde bir diktatörlüğün hakka ve kanunlara karşı tasallutları
nı topyekün ortadan kaldırmak için milli iradeyi harekete getirmekten 
başka çıkar yol bulunmuştur? Bu itibarla halkevleri binalarının millete 
iadesi hakkın ve adaletin tecellisinden başka bir şey olmayacaktır. C.H.P. 
buna inanmadıkça onun istismarcı totaliter bünyesini terk etmiş olması
na ihtimal verilemez. 

Halkevleri binalarının yağmacılardan alınması keyfiyetinin bir takım 
siyasi neticeler doğuracağı muhakkaktır. Evvela Halk Partisi Demokrat 
Parti gibi millet hazinesine el sürmeden ve vatandaş haklarına tasallutta 
bulunmadan yaşama yollarını öğrenecektir. 
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Bugünün iktidarı muhalefet mücadelesini çadırlarda yapmıştır. Hâlâ 
iller, ilçeler, bucaklar ve köylerdeki teşkilâtın muhtaç olduğu binaları 
bulmak hususunda büyük zorluklarla karşılaştığı halde devlet hazine
sinden bir santim çekmeğe teşebbüs etmemiştir. Siyasi tarihimizde ilk 
defa görülen bu hazine haklarına hudutsuz saygı ve namuskârlık akide
sinin kökleşmesinden memleket büyük faydalar görecektir. Halk Partisi 
de bundan sonra yaşamak için kolay vasıtalara, tahakküm ve istismar 
ruhuna güvenmeyeceğini, fikir ve ideal üstünlüğünden başka hiç bir 
kuvvetin partileri ayakta tutamayacağını anlamak zorunda kalacaktır. 

Şevket BİLGİN 

HALK PARTİSİNİN MALLARI (*) 

Biliyoruz ki : Halk Partisinin henüz elinde bulunan bir takım mülk
lerle ilgili bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Büyük Millet Meclisinin bir
kaç komisyonundan geçmiştir. Demek oluyor ki; tasarının kanunlaşma
sı için, artık ehemmiyetli bir engel kalmamıştır. Meclisin dinlenme ayla
rı başlamadan önce son kararın verilmesi çok mümkündür. Biz şimdi, 
kanun tasarısının ilerde nasıl bir şekil alacağını bilmiyoruz. Meclis, ulu
orta görüşmelerde, ufaktefek değiştirmeler yapacak mı, yoksa tasarıyı ol
duğu gibi mi kabul edecektir? 

Tasarının hazırlanması yüzünden, üstünde çok durulması gereken 
büyük bir prensip dâvası ortaya çıkmıştır. Böyle bir kanun yapılabilir mi 
yapılamaz mı? Şimdiki kanunlarımıza göre, mülkiyet konusunda beliren 
ihtilâfları çözebilmek için iki yol vardır : 1. Bir mülkü, parasını vererek, 
bir başkasına devredebiliriz. Bunu yapabilmek için, halk ve kamu men
faati olmalıdır. Olmadı mı vatandaşın, Anayasa ile sağlanmış hakları, bi
le bile tehlikeye düşürülmüş olur. 2. Mülk, kanuna aykırı bir şekilde edi-
nilmişse, ilgililer mahkemeye başvurarak iddialarını ispat etmek zorun
dadırlar. Normal durumlarda böyle. Fakat olağanüstü durumlarda da 
mülkün kendine göre bir özelliği vardır. Bu noktada, her memleket, ken
di ihtiyaçlarını gözönünde tutarak türlü türlü hükümler koymuştur. Biz 
burada, dâvayı yalnız prensip çerçevesinde düşündüğümüz için, olağa
nüstü durumlarla mülkiyet arasındaki münasebetleri ayrıca belirtmeye 
lüzum görmüyoruz. 

Bir mülkün, ya kamu menfaatleri düşünülerek veya mahkeme kara
rı alınarak bir başkasına verilmesi mülkiyet değişiminin biricik şekli de-
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ğildir. Her milletin tarihinde bunun bir çok örnekleri vardır. Basınımızda 
çıkan ve mülkiyet dâvasını inceleyen yazılara göre, mülkiyet değişimi yal
nız kamu menfaatleriyle adalet kararları çerçevesi içinde düşünülebilir. 
Millet Meclisi, adalet teşkilâtının işine karışamaz. Bu görüş eksik nokta
ları tamamlamak suretiyle, hiç şüphesiz, çok doğrudur. Hukuk devleti
nin en güvenilir destekleri, Anayasada sayılan vatandaş haklarıdır. Mül
kiyet hakkı da bu hakların başında gelir. Biz, yüzyıllardan beri karmaka
rışık bir mülkiyet anlayışı içinde yaşıyoruz. Asıl mülk sahibi devlet, dola-
yısıyle, hükümdardır! Her şey onundur ve biz, bu büyük çiftliğin yalnız 
kullarıyız! Cumhuriyetin kuruluşuna kadar, ufaktefek değişmeler göste
ren bir mülkiyet anlayışı, iktisatça geriliğimizin başlıca sebebidir. Dikkat 
edersek görürüz ki : Bütün çağdaş milletlerin yükselme temposu, mülki
yet hakkının sağlanma şekillerine göre ya gevşemiş veya artmıştır. Bunu 
anladıktan sonra, mülkiyet dâvasına, bizim de çok büyük bir duygunlu-
luk ve ilgi göstermemiz elbette yerindedir. 

Devletçilik sistemi, mülkiyet hakları bakımından, Osmanlı Devletinin 
kılık ve kıyafet değiştirmiş bir şekli sayılabilir. Her şey, eskiden olduğu 
gibi devletindir. Vatandaşların mülkiyet hakları geçici mahiyettedir. Sıra
sı geldi mi ellerinden alınabilir. İlk fırsatta temelinden çökecek bir hak 
durumu ile mülkiyet hakkının ne kadar anlaşılmaz bir şekle döküldüğü
nü tahmin edebilirsiniz. Böyle bir mülkiyet anlayışının hüküm sürdüğü 
zamanlarda başgösteren mülkiyet değişimleri arasında hak ölçülerine 
aykırı mülkiyetler, ister istemez, teşekkül edebilir. Demokrat Parti bu gö
rüşe dayanarak, Halk Partisinin elindeki mülkleri, haksız edinilmiş 
mülklerden saymaktadır. Haksızdır, çünkü : devlet idaresi ve yurt kal
kınması için verilen vergilerin bir kısmı halkevlerine akmıştır. Mülkler, 
parti üyelerinin yatırdığı paralarla ele geçirilmiş olsaydı, hiç bir şey söy
lenemezdi. Fakat parayı veren millet olduğu için, mülklerin millete veril
mesi lâzımdır. Halbuki : Demokrat Parti iktidarı doğrudan doğruya mil
let iradesinden doğmuştur, ve onun için, milletin hakkını aramak zorun
dadır. Halk Partisinin mülklerine karşı yöneltilen iddia bu. 

Halk partisi, halkevlerini elden çıkarmaya hazır olduğunu söylemek
le kendisine karşı ileri sürülen iddianın büsbütün yersiz olmadığını ka
bul etmiş oluyor. Zaten bunu inkâr etmek de güçtür. Çünkü : belediye 
bütçeleri gözden geçirilince, Halkevlerine ayrılan yardımların miktarını 
tespit etmek kolaydır. Başka kanallardan akan yardımlar da bellidir. 
Bundan başka, yardımların kesilmesiyle Halkevleri, Halk Partisi için, 
yepyeni birer üzüntü kaynağı haline gelmiş bulunuyor. Demokrat Parti 
de, her vatandaş gibi, bunun farkındadır. Biz öyle sanıyoruz ki : daha 
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ehemmiyetli maksatlar güdülmüyorsa, bu noktada anlaşmak kolaydır. 
Hattâ mahkemeye başvurmadan da, belki bir netice elde edilebilir. Yeni 
kanun tasarısının gerekçesini henüz görmediğimiz için, bu noktada dur
mayı faydasız görüyoruz. Yalnız şunu söylemek isteriz ki : Halk Partisi
nin malları dâvasını vatandaş mülkleri dâvalarıyle karıştırmak, bizim fik
rimize göre hatalıdır. Vatandaş mülkiyetinin aksak ve eksik tarafları ola
bilir. Bunlar, genel olarak, doğrudan doğruya, en açık mânada vatandaş 
haklariyle ilgilidir. Devlet ve şehir gelirlerinin, tesir kullanılarak, parti 
mülkiyetine çevrilmesi ise, olağanüstü bir hukuk özelliği taşımaktadır. 
Dâvanın bu şekilde belirmesi yeni kanun tasarısının hazırlanmasına te
sir etmiş olabilir. Fakat Halk Partisinin iktidar yıllarında mülkiyet hakla
rına gösterilen saygısızlıklar yalnız parti mallariyle mi ilgilidir? Böyle du
rumlarda nasıl bir yol tutulacağını henüz bilmiyoruz. Bize öyle geliyor ki : 
haksız mülkiyet dâvası ele alınırken ölçülerin biraz geniş tutulması, ko
nuya tarafsız bir mahiyet vermek bakımından, daha doğrudur. Biz bu 
dâvanın, her türlü şüpheleri giderecek şekilde çözülmesini istediğimiz 
için, kanun tasarısının eksiksiz çıkmasına ve yürürlükte olan hükümle
re aykırı düşmemesine büyük bir ehemmiyet vermekteyiz. Acaba Meclis, 
böyle bir kanun yapmakla Anayasaya aykırı hareket etmiş olmaz mı? Bu 
ehemmiyetli dâvayı yarınki yazımızda incelemeye çalışacağız. 

M. NERMİ 

ARA SEÇİMLER VE HALKEVLERİ (*) 

Haksız iktisap ettikleri, daha doğrusu, öz Türkçe tabiriyle, bir kolayı
nı bularak üzerine oturdukları malların ve mülklerin millete iade edilece
ğini görür görmez, Halk Partisi erkânının kan tepelerine fırlamış ve bu 
hareketi millet nazarında güya kötülemek için de ne yapmak lazımsa 
hepsine başvurmuşlardır. 

İlk iddiaları şu idi; "Demokrat Parti, Halk Partisinin mallarını müsa
dere ediyor. Halkevlerinin üzerinden altı oklu bayrak indirilecektir, onun 
yerine D.P. bayrağı asılacaktır." 

Böyle bir iddianın hakikatle zerre kadar alâkası olmadığını sanki 
umumi efkârın bilmeyeceğini zannediyorlar; herkesi kör, âlemi sersem 
sanıyorlardı ve meselenin doğrudan doğruya vaktiyle milletin elinden 
gaspedilen veyahut mükelleflerin ödediği vergilerle Halk Partisinin mül
kiyetine geçirilen malların tekrar millete ve hazineye intikal ettirilmesin-
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den ibaret olduğu, şüphe götürmez bir şekilde meydana konunca, şimdi, 
yeni bir terane tutturdular! 

Güya, bugünkü iktidar, bu kanunla, ara seçimleri arifesinde Cumhu
riyet Halk Partisi teşkilâtını yıldırmağa çalışıyor, ve partisiz vatandaşla
rın cesaretini kıracağını umuyormuş... 

Dünyada bunun kadar akılla ve iz'anla alâkası olmayan bir iddia nâ
dir bulunur. Eğer Halk Partisi mensuplarının bugün ara seçimleri arife
sinde, Halkevleri hakkında böyle bir karar alır mıydı?.. 

Tarihi tetkik eden herkes gayet iyi bilir ki bu millet daima mazluma 
acımış ve her tehlikeyi göze alarak daima zalime karşı koymuştur. Eğer 
bir hakkın yerine getirilmesi bir zulüm olsa idi; bir gasıp olsa idi, ara se
çimleri arifesinde buna kimse cesaret edip yanaşamazdı; bırakalım, şu 
seçimler geçsin de ondan sonra ne hesabımız varsa görelim, derdi. De
mokrat Parti iktidarı bilâkis bu seçim sıralarında vaktiyle gasbedilen 
malların geri alanmasına karar vermekle, ne kadar haklı hareket ettiği
ne inandığını ve bundan dolayı hiç bir endişesi olmadığını ispat etmiştir. 
Bilâkis Halkevleri hakkındaki kanun tasarısı hazırlandığına dair olan ha
ber, etrafta şayi olur olmaz, memlekette bir bayram havası yaratmıştır. 
Bağımsız vatandaşlar zorbalıkla ve ihtilâl metodlariyle Halk Partisinin 
eline geçen malların tekrar hakiki sahibi olan millete iade edileceğini öğ
rendikleri zaman derin bir inşirah duymuşlardır. 

Karilerimiz, dünkü sayımızda bir çok Halkevleri binalarının nasıl el
de edildiğine dair geniş tafsilâtı okumuşlardır. Bunlar, bazı yerlerde me
zarlık arsalarını bile belediyelere istimlâk ettirip üzerine oturmuşlar, bir
takım binaları, derdest satın alma kaidelerine uyduracaklarını zannede
rek gülünecek fiyatlarla ellerine geçirmişlerdir. 79 liraya bir binanın ikti
sap edildiği nerede görülmüştür? 

Onlar bu şekilde hareket ederken yaptıkları gasp değildi de, şimdi, bu 
malların hakiki sahibi olan millete iadesi mi gasptır? Halk Partisinin bu 
millete değil, fakat bu milletin kendilerine soracağı çok, hem de pek çok 
hesaplar vardır! 

Kendilerine hatırlatalım : Bir hakkın yerine getirilmesi hiç kimsenin 
cesaretini kırmaz; bilâkis arttırır. Eğer onların seçim arifesinde, böyle bir 
kanunun çıkarılmasından dolayı bir şikâyetleri varsa, bu şikâyet halkta 
cesaretin kırılacağından değil, bilâkis Demokrat Parti iktidarına karşı gü
venin artacağından dolayı olmalıdır. Yâni diyebilirlerdi ki : 
Bu yaptığınız hareket doğru değildir; seçim zamanı, milletin hakkını mil
lete iade etmekle kendi aleyhinizde propaganda yapıyorsunuz; böylece 
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halkın itimadını kazanmağa bakıyorsunuz! Şimdiye kadar mademki bu 
böyle devam etti durdu, bırakınız bu işi bir tarafa! Seçimden sonra ne ya
pacaksanız yaparsınız! 

İşin aslı budur. Demokrat Parti İktidarı, bir hakkın yerine getirilme
sinden, Anayasa hükümlerinin tam tatbik olunmasından, gasbın elinden 
gasbettiği malların alınarak hakiki sahiplerine tevziinden dolayı neden 
muâteb tutulmaktadır, bunu anlayamıyoruz. 

Meselenin dikkate değer tarafı, bu adamların hâlâ yaptıkları kötülük
lerin millet tarafından farkına varılıp yakalandığını dahi görmemeleri, 
hâlâ Anayasaya aykırı hareket ederek ele geçirdikleri malların meşru ol
duğunu müdafaaya yeltenmeleridir. Yalnız bu nokta dahi, Halk Partisi 
erkânında eski zihniyetin devam ettiğini ve hiç bir intibah eseri olmadı
ğını ispat etmeğe kâfidir. 

Mümtaz Faik FENİK 

KİM HAKLI? (*) 

Büyük Millet Meclisinin Encümenlerinde müzakere halinde bir ka
nun var. Bunun hakkında ana siyasi partilerimizden biri diyor ki : "Bu 
kanun, bir müsadere kanunudur. Bir siyasi ekseriyetin; kendi elindeki 
salahiyeti politika emelleriyle keyfi ve haksız surette kullanarak diğer si
yasi bir partiyi ezmeğe çalışması gibi bir mâna taşıyor." İşte bu nevi dü
şüncelerin şevkiyle alâkalı parti muhiti teessür ve heyecan içindedir. Si
yasi hayatta emniyet ve asayiş kalmadığını ileri sürüyor, mitingler yap
mak, protesto sesini yükseltmek, hattâ ara seçimlerine girmemek, Mec
listen çekilmek gibi mukabele tedbirlerine başvurmayı düşünüyor. 

Diğer parti; hükümetle tek partinin mahlut bir halde bulunduğu de
virdeki nice tasarrufların kanunları keyfi surette çiğnemek ve memleket
te hiç bir nevi hür ve müstakil içtimai ve fikri teşekkül yaşatmamak eme-
liyle yapıldığını, iktidar nüfuzunun bir siyasi partinin lehine böylece kul
lanılması tarzındaki gidişlerin memlekette temelli ve istikrarlı bir idare 
kurulmasına engel teşkil ettiğini, böyle kapıların herkese ve her zaman 
için kapanmasının milli selametin icabı olduğunu, mazideki haksızlıkla
rın ölçülü bir şekilde hakkaniyetin icaplarına uydurulmasında zaruret 
bulunduğunu ileri sürüyor. 

(*) Vatan Gazetesi: 31 Temmuz 1951-3666 
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Bu meseleye ait kanun teklifini hazırlayanlar arasında yalnız D.P. nin 
müfritleri bulunmuyor, Refik Şevket İnce gibi İstiklâl Mücadelesi devrin
de Adliye Vekilliğini tam bir fikir istiklâli ve prensip titizliği içinde yapan, 
yıllarca Büyük Millet Meclisinde tenkidin sesini aksettirmek, cesaretini 
gösteren, Rauf Umursal'ın muhalefet liderinin memleketten çıkarılması 
hakkındaki sözlerinin iktidar partisi tarafından açık surette red ve takbi 
edilmemesi yüzünden daha geçenlerde kabineden çekilen bir şahsiyetle 
beraber Fethi Çelikbaş, Sıtkı Yırcalı, Osman Şevki Çiçekdağ, Ferit Alpis-
kender gibi D.P. nin tenkidci cephesinde yeralan milletvekilleri de, yedi 
imzanın sahipleri arasındadır. 

Müstakil vatandaşın vaziyeti güçtür. Temsilciler arasında mümtaz ve 
hürmete lâyık şahsiyetler bulunan bu taban tabana zıt fikir cereyanla
rından hangisini doğru bulsun, hangisini benimsesin? İlk hissi, umumi 
hayattaki huzur ve ahenk ihtiyacının tatmin edilmemesi, boyuna gergin
lik manzaları yaratılması dolayısıyle her iki tarafa birden küsmektir. Ne 
çare ki gülü dikenleriyle beraber kabul etmek lâzımdır. Zahiri sessizlik ve 
yalancı huzur, diktatörlük sistemlerine mahsustur. Açık münakaşa re
jimlerinde ihtilafları ve çatışmaları zaruri diye kabul etmek çaresiz bir 
şeydir. Acı olan taraf, bizde henüz demokrasi an'ane ve itiyatlarının yer 
etmemiş olması ve ihtilafların müzakere, uzlaşma ve hakem yollarıyle 
halline alışılmamış olmasıdır. 

Şurası muhakkaktır ki tek parti devrindeki keyfi idare haliyle deva
mına imkân yoktu. Halk Partisinin bir siyasi imparatorluk manzarası 
gösteren servet kaynakları karşısında siyasi hayatımızda müsavi şartlar 
dairesinde bir parti mücadelesi kurulamazdı. C.H.P. nin elinde ezici bir 
takım malî imkân ve silahlar bulunduğunu gören diğer siyasi partiler, 
bunlara karşı muvazene tesisi için ya iktidarı tek parti zamanındaki 
usullere benzer tarzlarda suiistimal edecekler veya taraftar toplamak için 
millet menfaatlerinden ve prensiplerinden tâvizler vermek, geri düşünce
lere hulûskârlık etmek çığırına ister istemez kendilerini kaptıracaklardı. 
Nitekim böyle kötü istidatların ilk emareleri belirlemeğe başlamıştı. Böy
le meyillere karşı kurukuruya şikâyette bulunmak faydasızdı. Asıl saik-
leri tasfiyeye uğratmak lâzımdı. 

İdeal şekil, maziye ait hesaplaşmanın iki Türk partisi arasında uzlaş
ma yoliyle ve gönül hoşluğuyle yapılması ve rejimi korumak ve memle
kette esaslı bir ıslahat hareketi yaratmak maksadıyle partiler arasındaki 
bir işbirliğine böylece zemin hazırlanmalıydı. Ne yazık ki Halk Partisi va
ziyetin icaplarını geniş bir gözle görememiş, maziden devir aldığı mal ve 
mülk debdebesinin kendisine, yeni şartlar altında, bir destek değil, bir 
engel olduğunu takdir edememiş ve meşru haklarından lütfen fedakârlık 
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kabul eden mazlum ve mağdur bir teşekkül tavrını takınmıştır. D.P. de, 
kardeşçe bir uzlaşmayı mümkün kılacak itidalli ve ıttıratlı prensip hava
sını yaratamamış ve bu dâvayı vekârla umumî efkârın huzuruna koyma
nın yolunu bulamamıştır. 

Bunun neticesi olarak, ortaya öyle bir kanun lâyihası çıkmıştır ki si
yasi partileri yalnız istikbale ait kayıtlara tâbi kılmakla kalmıyor, ana 
muhalefet partisinin maziden devir aldığı mallar hakkında iktidar parti
sini, şekil itibariyle olsun, hem davacı, hem de hâkim mevkiine koyuyor. 

Demokrat Parti iktidarı, devri sabık aramayacağına dair olan umumi 
ve mutlak teminatına rağmen, vaziyetin icabıyle böyle bir rol kabul etme
ğe mecbur kaldığına göre muhalif partiye karşı âzami itidal hakkaniyet 
ve müsamaha ile hareket etmek zorundadır. Halk Partisinin, neticede 
kendi aleyhine dönen usullerini, bir kısas zihniyetiyle Demokrat Parti de 
tekrar edecek olursa, muhalif partiye, yalnız kendi mensuplarının gözün
de değil, müstakil vatandaşların gözünde de, mağdur bir hale düşürmüş 
ve vazife görmek imkânından cebren mahrum bırakılmış bir siyasi teşek
kül hüviyeti vermiş olur. Unutmayalım ki 1946 seçimlerinde Halk Parti
si, meşru şekilde üçte ikiden fazla ekseriyet temin edebilir ve 1950 seçim
lerinde de iktidarı kazanması ihtimalini sağlama bağlayabilirdi. Partinin 
bugünkü hale düşmesine sebep, 1946 da dar görüşlere esir düşerek elli 
ile yüz arasındaki milletvekilliği hakkında Demokrat Partinin hakkını ye-
mesidir. 

Siyasi partilerin mal iktisabı davası hakkında Mecliste müzakere ha
linde bulunan kanun lâyihasında ifade edilen mucip sebeplere göre bu 
kanunu, esas itibariyle bir müsadere kanunu diye değil, siyasi hayatı
mızda normal istidatlar yaratacak ve hükümet ve parti mefhumları ara
sındaki hudutları ayıracak faydalı ve hayırlı bir adım diye karşılamak 
doğru olur. Halk Partisi mensuplarının bile bu telakki ve anlayışa iştirak 
etmeleri, siyasi havayı düzeltir, tatbikatta itidal yoluna gidilmesini kolay
laştırır. Siyasi hayatımızın devamlı şekilde zehirlenmesini önler. 

Mucip sebepleri izah eden teklif sahipleri bu nokta üzerinde olgun bir 
zihniyetle durmuşlar ve kanuna dar bir tasfiye kanunu mahiyetini ver
memek ve siyasi hayatımızda uzun müddet için huzursuzluğa yol açma
mak arzusunu sarahatle ifade etmişlerdir. Eğer C.H.P. memleket menfa
atlerini, kendi hakiki menfaatlerini ve mevcut vaziyetin zaruri icaplarını 
takdir ederek, öfkeyi bir tarafa bırakır ve itidal ve basiretle hareket eder
se, maddi bakımdan kaybettiklerinin çok fazlasını manen kazanır, zaru
ri olan bu intikal geçidini âzami zindelikle aşmış olur. 

Ahmet Emin YALMAN 
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O MÜHİM KANUN (*) 
Büyük Millet Meclisinde bir mühim kanun teklif edilmiş olduğunu 

gazetelerde yine yalnız esbab-ı mucibesini okuyarak öğrendik. Yazık ki 
kanunun metnini Ankara muhabirleri bir türlü vermiyorlar; alamıyorlar 
olamaz, çünkü Anayasa Komisyonunun ictimamda bile hazır bulunma
larına müsaade edilmiş olduğunu kendileri söylüyor. Her ne ise metnine 
vakıf olmadığımız bu kanunun siyasi sahada mühim bir atlama taşı ol
duğunu mucip sebepler sayesinde anlamak pek kolaydır. Halk Partisi se
nelerce süren tek parti rejiminde bir çok emlâk iktisap etmiştir. Bunu 
hep bilirdik, fakat itiraf etmeliyiz ki mezkûr lâyihada söylendiği gibi bu 
emlâkin yüz milyon lirayı geçecek kadar azametli bir miktara baliğ oldu
ğunu düşünmemiştik ve senelerden beri vadettikleri gibi hiç olmazsa 
Halkevlerini bir tesis şekline bağlayacaklarını beklemiştik, fakat onu da 
yapmadılar. Velhâsıl lâyihada geçen sözlere bakılırsa Halk Partisi iktidar
da bulunduğu uzun seneler zarfında tıpkı bir banker, bir arazi sahibi gi
bi mal iktisap etmiş ve bunu en ucuz ve en kolay yollardan toplamış. 

Bir siyasi partinin elinde çok servet bulunması elbette parti hesabına 
en büyük kuvvettir; fakat tek partiden çok partiye dökülünce bu kuvvet 
hiç şüphesiz hakiki ve samimi demokrasi gidişini güçleştirecek siyasi bir 
kuvvet olur. İnsan ister ki bütün partilerin dereceleri aynı olsun, fakat 
böyle bir şey bittabi mümkün olamıyor. Olamıyor ama aradaki farkın da 
bu kadar büyük olması demokrasi hesabına bir tehlike olmaktan hâli 
kalmıyor. Mal ve mülk noktasından partiler arasında tesviyeye bir çare 
bulmak bir hukuk devletinde gayri kabil olması gerektir. Bu gibi dâvalar 
her vakit ikame edilmiştir. Haksız yere mal iktisab edenlerden bu mal an
cak mahkeme karariyle istirdat olunur. Bunu bilmek için hukuk profe
sörü olmağa veyahut onların ağzından veya kaleminden işitmeğe ihtiyaç 
olmasa gerektir. Eğer bu yola gidilmeyip de Büyük Millet Meclisinin ka-
zai salâhiyetini bilfiil kullanıp bir mahkeme halinde hüküm vermesi yo
luna gidilirse bu gidişin bir Anayasa tâdili mahiyetinde olmayacağını is
pat hayli güçtür. Bu tâdil yapılıp Meclis kaza hakkını arada bir bizzat 
kullanmak salâhiyetini iktisap etmedikçe böyle bir kanun çıkarmak Ana
yasanın sekizinci maddesinin hükmünü iptal demek olur. 

Bu noktalarda ilmî ve hukukî surette izahlar verilmezse Anayasaya 
dayanan devlet mefhumu da kuvvetini kaybetmiş olur. Yoksa işin adliye
ye tevedii halinde bir neticeye varılamayacağını söylemek veyahut böyle 
bir ihtimal karşısında 1500 dava ikame edip 15 sene uğraşmak lâzım ge
leceğini bilmek ilmî ve mukni bir delil teşkil etmez. Bize öyle geliyor ki ni-

(*) Akşam Gazetesi: 31 Temmuz 1951-11788 
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ce nice girift hukukî meselelerde bir hal çaresi bulup sağ salim çıkan 
adalet mekanizması, hukuk nazariyatı bu meselede de sarahaten hakim
lere tevdi edilmiş olan kaza hakkının üstünden atlamayan ve demokra
siyi incitmeyen bir tesviye çaresi arayacak ve bulacaktır. 

Mucip sebepler lâyihasından öğrendiğimiz mal iktisabı yolundaki çir
kin manzaralar karşısında, henüz metnini göremediğimiz ve fakat mucip 
sebeplerinden muhtevasını bir dereceye kadar öğrendiğimiz bu kanun 
teklifini hazırlayanlar da bu teklifin hukuki cihetinden sarfınazar demok
ratik bir camiada halkın gözleri önüne estetik noktai nazarından da par
lak bir güzellik tablosu serecek mahiyette olmadığını kabul edeceklerini 
zannediyoruz ve inanıyoruz ki, bazı taraflardan bu kanunun bir ihtilâl 
kanunu olduğuna dair çıkan rivayetler hiddet ve heyecan içinde boğazın 
dokuz boğumunu birden aşarak çıkmış sözlerdir. Yoksa böyle velev ki 
yüz milyon hattâ yüzlerce milyon olsun maddi bir kemiyet için ihtilâl ka
nunu yapacak yerde bu işin tabii mecrası olan hukuk ve adalet prensip
lerine tevdii yaşadığımız şu zaman içinde en doğru bir yol olacaktır. 

Diğer taraftan kanunun usul-i müzakeresi ve komisyonlarda iç tüzü
ğün tatbik edilip edilmemesinden çıkan ihtilaflar hep tâli kıymettedir. 
Esasen komisyonlarda iktidar partilerinin bazı çapraz yollara müracaat 
ettikleri yeni bir şey değildir. Bu yollara müracaat elbette yanlıştır; fakat 
asıl meselenin künh ve mahiyetinin arzettiği dehşetli manzara yanında 
pek sönük kalır. 

Fikirlerini söylemekten çekinmeyen hukuk ulemamızın da daha şim
diden bu meselenin hallinin hukuk ve adalet yolu ile halli mümkün ol
duğuna dair ifadeleri insana ümit vermektan hâli kalmamaktadır. 

A. Adnan ADIVAR 

HALK PARTİSİNİN MALLARI (*) 

- II -
Halk Partisi adına konuşanların, yazı yazanların tezlerinde durulma

mış noktalar olduğu gibi, dikkate alınması gereken doğru iddialar davar
dır. Bunlardan bize göre en ehemmiyetlisi Halkevlerinin kurulmasındaki 
gerçekten güzel maksatla ilgilidir. Durumu daha iyi kavrayabilmek için, 
Türk iradesinin zaferiyle neticelenen yılları, arka arkaya gelen devrim 
hamlelerini hatırlamak lâzımdır. Eski Osmanlı Cemiyetini bütün teşkilâ-
tiyle yıkıyor ve yerine yepyenisini kuruyoruz. Dün olduğu gibi, bugün de 
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bütün ümitlerimiz yeni Cemiyet hayatımızın kuvvetlenmesine ve yerleş
mesine çevrilmiştir. Genç devletimizin kuruluşundan beri ilerlediğimize 
şüphemiz olmamalıdır. Biz bunun, hiç de küçümsenmeyecek belirtileri
ni düşünüşümüzde hayat görüşümüzde, şehirlerimizin gelişmelerinde 
görebiliriz. Kurtuluş Savaşından nasıl bir mirasla çıkıldığını düşünenler, 
millet olabilmek için, girişmek zorunda kaldığımız hamlenin asıl savaş
tan da çetin olduğunu kabul ederler. İşimiz henüz bitmemiştir. Çünkü : 
Açık söylemeliyiz, tam manasiyle başarılmak için nesiller isteyen bir iştir 
bu. Cemiyetimizin gelişme temposunu hızlandırmak, halk yığınlarını, 
devrim ideallerine göre hazırlamak, daha doğrusu, savaş yıllarında beli
ren yapıcı iradeyi yaşatmak, yeni devlet ve cemiyeti kuranların başlıca 
kaygısıdır. Bu nasıl yapılabilirdi? 

Biliyoruz ki : Fikirlerin yayılması halk yığınlarının yeni ideallere göre 
işlenilmesi, yalnız sistemli bir aydınlatma faaliyetiyle, propaganda ile 
mümkündür. Biz, Osmanlı Cemiyetinde dört-duvar arası bir hayat 
tanımışızdır. 

Kadın kafes arkasındadır. Erkek işinden döner dönmez, evine kapa
nır. Gözle görünen bu kapanışların yanında sayısız görünmez kapanış
lar, nemelâzımcılıklar da vardır ve yeni vatandaşın bir gerçeklik olabilme
si için bunların ortadan kalkması lâzımdır. Çünkü : Kadın olsun, erkek 
olsun, yeni Türk vatandaşı yapıcı bir kudret olarak sosyal hayata katıl
malıdır. Halkevleri bu maksatla kurulmuştur. Devlet ve şehir bütçelerin
den yapılmış olan yardımları, ilk önce, güdülen maksatlara göre incele
mek daha doğrudur. Maksada erişilip erişilmemesi çok ayrı bir dâva sa
yılmalıdır. Eski bir hayattan yeni bir hayata geçmenin sosyal güçlükleri
ni saymak fikrinde değiliz. Yalnız bu arada çözülmesi gereken bir nokta 
üzerinde durmak isteriz. 

Bütçelerden halkevlerine yapılan yardım doğrudan doğruya parti he
sabına yapılan bir yardım mıdır, yoksa devrim ideallerini gerçekleştirmek 
fikriyle yapılmış bir yardım mı? Buna verilecek cevabın, bizce halkevleri 
dâvasında, büyük bir ehemmiyeti olmalıdır. Yardım devrim zaruretiyle il
gili ise, kamu menfaatleri çerçevesinde yapılması bir yardım sayılabilir, 
ve bütçe arasına girebilir. Değilse, Halk Partisi, nüfuzunu kötüye kulla
narak, haksız mülkiyetler edinmiştir. Fakat biliyoruz ki : Devrim idealle
rini gerçekleştirmek gayesiyle kurulan halkevleri, kamu menfaatleri çer
çevesi içinde düşünüldüğü zaman partiler-dışı kurullar haline gelmek 
zorundadır. Tek-partili politika hayatımızda buna imkân görülmemiş ola
bilir. Çok partili politika hayatında ise halkevlerinin kamu hizmetlerini 
daha iyi sağlayacak bir şekle konulması lâzımdır. Biz, bu hükmü, ileri 
sürülen kamu menfaatleri tezine göre veriyoruz. Dâvayı böyle kurduktan 
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sonra da haksız mülkiyet fikri değil, halkevlerini asıl gayelerine bağlı gör
mek fikri başgösterir. Şimdi, kendi kendimize sorabiliriz : Halkevleri, 
haksız edinilmiş birer mülk olduğu için mi, yoksa gayesi bakımından 
parti-dışı kalması gereken kurul karakterini taşıdığı için mi, Halk Parti-
si'nin elinden alınıyor? 

Bize öyle geliyor ki : Halkevleri konusunda, kamu menfaatleri, devrim 
idealleri fikrine dayanmak daha doğrudur. Bu dâva ne kadar objektif in
celenirse, iç politika hayatımızdaki gerginlik ihtimalleri de o kadar azal
mış olur. Verilen demeçlere söylenen sözlere ve yazılan yazılara bakılırsa 
Halk Partisi halkevlerini vermeye hazır görünmektedir. Mülkiyetin hak
sız edinilmesiyle haksız elde tutulması arasında, netice bakımından, 
ehemmiyetli bir ayrılık yoktur. Halkevleri, kamu hizmetleri için kurul
muşsa çalışma konuları başka mahiyette olan partilerin elinde kalma
malıdır. Fakat halkevleri sözü, bizde, öteden beri, geniş bir mâna ifade 
etmektedir. Hattâ bir binanın, yukarıda söylediğimiz mânada bir halkevi 
mi, yoksa parti evi mi olduğunu ayırmak güçtür. İhtilâfın en pürüzlü 
noktası da, hiç şüphesiz budur. İki parti arasındaki görüşmelerden bir 
netice çıkmamış oluşu, belki de, konunun çetinliği ile ilgilidir. 

Halk Partisine bağlı malların tasfiyesi dâvası, derinleştikçe yeni yeni 
güçlüklere yol açan bir dâvadır. Fakat güçlükler ne olursa olsun, duru
mun aydınlanması lâzımdır. Bir hukuk devleti kurmak istiyorsak, mül
kiyet dâvasına, neticelerinden ürkmeyerek, sarsılmaz bir disiplin ve dü
zen vermek zorundayız. Onun için, Halk Partisi mallarının tasfiye şekli, 
memleket ölçüsünde bir ehemmiyet kazanmakta ve her Türk vatandaşı
nı şiddetle ilgilendirmektedir. Bu konuda bizim beklediğimiz şey mülki
yet haksızlığının yalnız giderilmesi değil, aynı zamanda, şekline bakmak
sızın, genel olarak, mülkiyetin sağlam prensiplere bağlanmasıdır. Yüzyıl
lardan beri, sonsuz bir ihmale uğramış bir dâvayı ele almış bulunuyoruz. 
Bu işe girişilmişken, ilerideki ihtilâf imkânlarını ortadan kaldıracak yol
ları da araştırmalıyız. Çünkü : Biz, partiler-üstü bir dâva karşısındayız, 
ve bunu da, ancak, partiler-üstü bir anlayışla çözebiliriz. 

M. NERMİ 

ENDİŞE VERİCİ BİR ZİHNİYET VE REALİTE (*) 

Ulus'ta okuduğum halde doğrulduğuna birtürlü ihtimal vermediğim, 
daha doğrusu vermek istemediğim, fakat daha birçok nişanelere ve delil
lere bakarak, maatteessüf, doğruluğunda şüpheye imkân göremediğim 

(*) Ulus Gazetesi: 1 Ağustos 1951-10812 
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bir zihniyet memleketimizi felâket ve anarşiden başka bir şeye götüre
mez. Millet Meclisinde Anayasa Komisyonunda halkevleri meselesine da
ir bir müzakere cereyan ediyor. Komisyonda "müsadere" fikri ile "Hak ve 
Kanun" fikri çarpışıyor. Yâni, Demokrat Partiye mensup Milletvekillerin
den bir kısmı halkevlerinin Halk Partisinin elinden, yeni bir kanuna da
yanılarak, alınmasını istiyorlar. Muhalefet mensupları ise bu hareketi 
ancak "müsadere" kelimesiyle tavsif edebiliyorlar. 

Hem hukuk mensubu yâni avukat olan hem milletvekili bulunan bir 
demokrat, havadise göre, artık maskeyi atmıştır. Çünkü şu tarzda ko
nuşmuş : 

"Bu işler hukuk prensipleriyle halledilemez. Bunlar inkılâp kanunla-
rıyle halledilebilir. Varsın onlar da sonra bizim mallarımızı alsınlar." 

İşte inanamadığım hâdise bu durumdur. Fakat inanmamak için de 
bir sebep yok. Çünkü bir senedenberi biliyoruz ki halkevlerini Halk Par
tisinin elinden almak için bir gayret ve bir hareket var. Halk Partisi bu 
halkevlerinin hakiki sahibi midir, değil midir? Böyle bir şüphe yahut id
dia veya dâva varsa, hepimizin bildiğimize göre bunun halledilecek yeri 
mahkemedir ve hal vasıtası kanundur. Kanun böyle bir meselenin mev
cudiyetini tanıyorsa, davacılar şimdiye kadar çoktan mahkemenin yolu
nu tutmalı idiler. 

Böyle yapmadıklarına, biraz düşünme kaabiliyetini haiz bir vatandaş 
bile teslim eder ki davacılar haksız olduklarını kendileri de biliyorlar ve 
bundan dolayı mahkemeye müracaat edemiyorlar. 

Fakat, kendilerinde "hak" yoksa da "kuvvet" vardır. İşte bu kuvvete 
dayanarak yeni bir kanunla yola çıkmak ve bu yeni kanunla eski hakkı 
çiğnemek istiyorlar. Bunun adı da "İnkılap Kanunu!" Bunu bir "fikir" 
şeklinde ileri sürenler efkâr-ı umumiyeyi böyle kelime oyunları ile alda-
tabileceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. Bu çeşit demokratlar, yâni 
müsadere tarafları oldukları halde demokrat nâmı taşımakta ısrar eden 
bir kısım zatlar, kendilerinin bir yenilik yarattıklarını, yeni bir inkılap ka
nunu ile yeni bir çığır açtıklarını umuyorlarsa bunda da hata ediyorlar. 
Çünkü dağlarda otobüsleri durdurup yolcuları soyanlar kendilerinden 
evvel bu inkılâp kanununu tatbik etmeğe başlamışlardır. Çünkü onlar da 
aynı yüksek felsefî fikir ve nazariyeyi ele alıyorlar : Biz kuvvetimize daya
narak şimdi bu adamları soyalım, varsın sonra jandarmalar bizi tutabi
lirlerse onlar da intikamlarını alsınlar! 

Anayasa Komisyonunda bu realiteyi bu kadar çıplak ve samimi bir 
surette Türk Milletinin gözü önüne yayan avukat milletvekilini bilhassa 
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tebrik ederiz. Çünkü hiç olmazsa kimseyi aldatmayan, sadece gönül bu
landıran sahte lâfları bir tarafa atmış, dişlerini ve yumruklarını göstere
rek Türk Milletinin karşısına çıkmıştır. Eşkiyalığın bile erkekçesi riyakâr 
soygunculuğa tercih olunur. 

Bir kısım "demokratlarımızın" bu "fikir ve felsefesini" Moskova bolşe-
vikleri de onlardan evvel daha büyük bir mükemmeliyet ve genişlik ile 
tatbik etmişlerdir. Onlar da "İnkılâp Kanunu" getirdiler ve yalnız bir par
tinin değil bütün mal sahibi Rusların ellerinden bütün mal ve mülkleri
ni aldılar, hattâ canlarını da aldılar. 

Biz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrat rejim yolu üzerine girdiğimizi, 
hak, kanun ve adalet temelleri üzerine kurulmuş bir cemiyet hayatına 
kavuştuğumuzu zannediyorduk. Bir rüya mı gördük? Sayın Başbakanın 
Halk Partisine uzattığı elin bir hançer sakladığını akıldan geçirmek iste
meyiz. Fakat bu lâflar ve bilhassa bu zorbalık kanunu nedir? Bir cemi
yet içinde " hukuk prensipleriyle hal edilemeyecek" ihtilâflar bulunursa 
ona medeni ve insanî bir cemiyet, modern bir devlet, demokratik bir re
jim demeğe imkân var mıdır? 

Bu gibi hareket ve sözlerin mânasını daha iyi anlayabilmek için, bah
settiğimiz haberi kaydeden gazete sayfasını çevirelim ve okuyalım : "Mev-
lanakapı'da zabıtaya tecavüz. Yedi kişi jandarmalara bıçak ve taşlarla 
hücum etti." 

Bunlar devriye gezen jandarmaların yakaladıkları suçluları Hüküme
tin elinden almak için taksi içinde koşup yetişmiş ve jandarmalarla silâh
lı bir mücadeleye girişmiş kimselerdir. 

İşlerine gelmediği zaman hukuk prensiplerini çiğneyerek inkılâp ka
nunu ile yani yumruk ve silâhla muhaliflerini ezmeği meşru gören kim
selerin ektikleri tohumların nasıl filiz verdiklerini anlasınlar. 

Aynı günde daha başka bir havadis : 

"100 silâhlı gece bir çiftliğe tecavüz etti. Çarpışmada jandarmalar da 
var!" 

Niçin etmeyecekler? Onlar bir çiftliği göze kestirmişler : ele geçirmek 
istiyorlar. Hukuk prensipleriyle bu iş hallolunabilir mi? İşte onlar da 
kendilerine göre bir inkılâp kanunu lâzım olduğuna, hukuk mütehassısı 
milletvekili gibi, hükmetmişler. Ve ondan daha kati davranarak kestirme 
bir yoldan çiftliğe el koymağa kalkmışlar. 

Bize bunlar bugün şaka, uzak ve ehemmiyetsiz olaylar gibi görünü
yor. İçişleri Bakanı memleket asayişinin "berkemal" olduğunu temin edi
yor. Bir sayei şahanede eksik. Bari biz sayei Samedâni'de diyelim! Hal-
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buki yalnız asayiş değil bütün hükümet, hak ve adalet mefhumları orta
dan kalkıyor ve misal, Millet Meclisi Anayasa Komisyonundaki inkılâpçı
lardan geliyor. 

Bu işin sonu nereye varır, acaba hiç düşünmüyorlar mı? Acaba 14 
Mayıs'ta, Türk Milleti bu hallere şahit olmak için mi onlara rey vermişti? 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

HALK PARTİSİNİN MALLARI (*) 
- III -

Halk Partisinin mallarından bahsedilirken Atatürk'ün adı da karıştı
rılmaktadır. Hepimiz biliyoruz, partinin kurucusu Atatürk'tür. Partiye 
yapılmış bağışları da olabilir. Bunların parti mülkiyetleriyle münasebet
lerini incelemek ayrı bir dâvadır. Yalnız genel olarak söylemek isteriz ki : 
her bağışın desteklemek ve gerçekleştirmek istediği bir gaye vardır. Söz 
gelişi, İstanbul şehrine bir bağış yapılmıştır. Bağışlayanın ne istediğini 
bilirsiniz, Atatürk'ün bağışları, acaba, şartsız bağışlar mıdır? Hiç zannet
miyoruz. Bizim bildiğimiz bir şey varsa o da, Halk Partisinin Atatürk ide
olojisinden ayrılarak lâiklik, umdesine karşı vefasızlık göstermiş olması
dır. Halbuki lâiklik Atatürk'ün kurmak istediği Cemiyet yapısında temel 
taşıdır. Lâiklik, umdesine aykırı düşen her karar, devrim ruhuna aykırı 
bir karardır. Türk devriminin yaşayıp yaşamadığını lâiklik fikrine bağlılı
ğımızla ölçebiliriz. Halk Partisi, son iktidar yıllarında, Atatürk bağışlarını 
bile, eşsiz kurucunun hayat anlayışına göre, kullanılmasını bilmemiştir. 
Bunu söylemekle Demokrat Partinin lâikliğe karşı göstermiş olduğu ih
malleri küçümsemediğimizi belirtmek isteriz. Biz, giriştiğimiz işleri, bü
yük bir ısrarla mutlaka neticelendirmeyi henüz öğrenmemişizdir. 

Bizim yaşayışımızda, genel olarak, her şey, ayrı ayrı iradelere bağlı
dır. Biri çıkar, bir iş kurar ve onu zamanla ekonomik bir kudret haline 
getirir. Fakat kurucunun ölümü ile bu iş ya hemen iz bırakmadan dağı
lır veya tanınmayacak bir şekle dökülür, hatta ortadan silinmek için za
manını bekler. Babadan oğula geçmiş ve geçtikten sonra da daha büyük 
gelişmelere erişmiş işlerimiz, teşebbüslerimiz hiç denecek kadar azdır. 
Halbuki : Çağdaş cemiyetlerde yüzlerce yıllık teşebbüsler görürsünüz. 
Babanın bıraktığı cılız ve sıska işi, oğul, birkaç kere büyütmüş, torun ise, 
bulduğunu dünya ölçüsünde bir iktisat varlığı haline getirmiştir. Bir işi 
devam ettirmek yalnız sistemli bir çalışma değil, aynı zamanda, çalışma 

(*) Yeni İstanbul Gazetesi: 1 Ağustos 1951-608 
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bağlılığı, çalışma sevgisi ve gevşemeyen bir yükseliş iradesi de ister. Fert 
işlerimizde gözümüze ilişen aksaklık ne ise, sosyal işlerimizde de odur. 
Bağlandığımız fikirler, özel teşebbüslerde olduğu gibi, el değiştirince o 
kadar başkalaşıyor ki : tanımakta, biz bile binbir güçlük çekiyoruz. Ve 
bunu bildiğimiz için, her kurduğumuz yenilik yapısı, bahtsız eşitleri gibi 
çökecek diye binbir üzüntü duyuyoruz, hatta, niçin apaçık söylememeli-
yiz, mukadder çöküşü, bir baht belirtisi gibi bekliyoruz. Çünkü : arka
mızda kalan yüzyıllar yığını bize bundan başka bir şey öğretmemiştir. 
Belki de bu nesilden nesile kökleşen güvensizlik duygusu iradeli ve ısrar
lı bir çalışma tarzına kavuşmuş olmamızın başlıca sorumlusudur. Cemi
yet hayatımızı tesadüflerin elinden kurtararak nesilden nesile devam 
eden ve elden ele geçtikçe yapıcılaşan planlara ve sistemlere ısındırmak 
zorundayız. Bu büyük işi başarabilmek için fikir ve prensip göçebeliğin
den sıyrılarak yepyeni bir anlayış ve görüş iklimine yerleşmek ve sosyal 
güveni destekleyen bir hukuk düzeni yaratmak lâzımdır. 

Hür vatandaş yeni cemiyetin en güvenilir mimarıdır. Dünya tarihinin 
belli başlı kültürleri egemen devlet ülkelerinde doğmuştur. Kültür yarat
mış esir bir topluluk gösteremezsiniz. Hürriyet, binbir kaynaktan gelen 
yağmur bulutunun damla çağlayanları yaratan şimşeğidir. Geçmişin ege
men devletleri tarihin malıdır artık. Yeni kültürün beşiği ise hür cemiyet
tir şimdi. Fakat hürriyet ne demektir? İstediğini yapabilmek mi? Hayır. 
Çünkü : böyle bir hürriyet anarşiden başka bir şey değildir. En kötü sos
yal teşkilât ise anarşiden daha iyidir. Hürriyet anarşiyi yenmiş ve sağlam 
bir hayat düzeni kurmuş cemiyetlerde barınabilir. Demek oluyor k i : hür
riyet, en kısa bir sözle, hak ve sorumluluk sezgisidir. Yeni insanlık kül
türünün, gelişmek için aradığı yaratıcı çevrede de bu hak ve sorumluluk 
sezgisinden başka bir şey değildir. Bu sezgiyi yarattığımız ölçüde, yeni bir 
cemiyet kurabilmenin sırrını ele geçirmiş sayılabiliriz. 

Hak ve sorumluluk sezgisinin gelişmesini güçleştiren tedbirler Cum
huriyet devrinde, yazık ki, yığın yığındır. Genç devrim devletini korumak 
için, bunlara başvurulduğunu da söyleyemeyiz. Hattâ bu tedbirler, bir 
çok bakımdan, sosyal güvensizliği artıracak kadar zararlı olmuştur. De
mokrat Partinin iktidara gelmesini bu güvensizliğin bir neticesi gibi dü
şünmek yerindedir. Demek oluyor ki : Türk Milletinin Demokrat Par-
ti'den beklediği ilk iş sosyal güvenin sağlanması, dolayısiyle, hak ve so
rumluluk dâvasının şimdiye değin olduğu gibi, sürüncemede bırakılma-
yarak, kısa bir zamanda çözülmesidir. Demokrat Parti, bu halk dileğini 
gerçekleştirebildiği ölçüde, durumunu sağlamlaştırabilir. Başarısızlığın 
ne neticeler verebileceğini kestirmek de güç değildir. 
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Hangi parti işbaşında olursa, olsun, mülk hakkı konusunun çok kök
lü bir incelemeden sonra, çağdaş hukuk anlayışına göre, bir neticeye 
bağlanması lazımdır. Büyük kararlar, hükümet -adamdan, tarafsız oldu
ğu kadar korkusuz bir cesaret ister. Böyle bir azim ve cesaret olmazsa gi
rişilen iş, mutlaka yarım kalır, daha doğrusu durumu büsbütün güçleş
tirir. Bu kadar ele, avuca sığmayan mülkiyet dâvasının çözülmesini aca
ba başka bir zamana bırakamaz mıyız? Bırakmak tehlikelidir, bırakma
mak iç politika bakımından, tehlikesiz değildir. İster istemez karar ver
mek zorundayız. Haksız mülkiyetler varsa giderilmelidir. Biz devrimden 
doğan Cumhuriyet devletini ağır bir adaletsizlik şüphesi altında bıraka
mayız. 

Çözülmesi mutlaka gereken mülkiyet dâvası, yalnız Halk Partisi'nin 
mallarıyle ilgili bir dâva değildir. Devletçilik politikası yüzünden veya 
başka sebeplerden meydana gelmiş yığın yığın şüpheli mülkiyet durum
ları vardır. Dâvanın yalnız bir parçasını ele almak ve ötekilerini konu dı
şı bırakmak, büyük iç politika ihtilâflarına yol açabilir. Biz, onun için, 
mülkiyet dâvasının bir bütün olarak düşünülmesini ve şüpheli mülkiyet 
durumlarının istisnasız tasfiyesini doğru bulmaktayız. Bunu yapabilmek 
için de tarafsız bir anlayışla hazırlanmış kanun hükümlerine ihtiyacımız 
vardır. Biz öyle sanıyoruz ki : bu noktada her Türk vatandaşı gibi, her 
Türk partisi de başka türlü düşünemez. 

M. NERMİ 

PEK GARİP BİR İDDİA (*) 

Bir Milletvekili Atatürk'ün vasiyetnamesini hazırlarken, şuuruna sa
hip olup olmadığı hakkında sözlü soru verdi. 

Ankara, 31 (ANKA) - Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik dün 
B.M.M. Başkanlığına bir sözlü soru önergesi vererek; Halkevleri ve C.H.P. 
malları etrafında önemli müzakerelerin cereyan ettiği şu sırada, Ata
türk'ün vasiyeti hakkında bilgi edinilmesinin faydalı olacağını belirtmiş 
ve Atatürk'ün, vasiyetnamesini hazırlarken şuuruna sahip olup olmadı
ğının, İnönü'nün çocuklarına neden para bıraktığının açıklanmasını is
temiştir. 

Endik, bu münasebetle Atatürk'ten C.H. Partisine geçen servetin de 
C.H.Partisinden istirdadını hatırlatmaktadır. 

(*) Yeni İstanbul Gazetesi: 1 Ağustos 1951-608 
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Bu konu etrafında Süreyya Endik, Ankara Ajansının bir muhabirine 
demiştir ki : 

"Bu önerge ile âmme vicdanında istifham halinde kalmış bir mesele 
de aydınlanmış olacaktır. C.H.P.'nin bu memlekette muhalefet vazifesini 
başarmasına imkân görmüyorum. Bu Parti, Atatürk'ün ölümünden son
ra işi tamamen diktatörlüğe dökmüştür. Bu şekildeki diktatörlüklerin 
âkibeti, Almanya ve İtalya'da olduğu gibi katı tasfiye olmalıdır. Bizim 14 
Mayıs inkılâbı, şiddetli ve ihtilâle yakın bir hamle ile olmadığı içindir ki, 

Türk Milletinin bütün arzusuna rağmen C.H.P. tasfiye edilememiştir. 
Bu şekilde diktatörlük kurmuş olan şahıs ve partilerin, bir gün iktidarı 
bırakıp muhalefete geçmiş olduklarına dair eski ve yeni tarihlerde bir mi
sal bulmak mümkün değildir. Maamafih C.H.P. düne nazaran daha an
layışlı olmaya başladığına dair bazı alâmetler göstermektedir. Partilerin, 
müsavi şartları haiz olması; memleketin huzuru, sükûnu ve siyasî faali
yetin intizamla devamı için- şarttır. Atatürk'ün bıraktığı vasiyetname ile 
intifa hakkı elde eden bu parti, bu para ile temin ettiği şahıslarla muha
lefeti şirazesinden çıkarmaktadır. Eğer, bu para, Atatürk'ten tamamen 
meşru olarak intikal etmiş ise, yapılacak hiçbir şey yoktur. Ancak ben 
şahsen bu vasiyetnameden daha ziyade memleket yararına hükümler 
çıktığı kanaatindeyim. Soru bütün bu noktaları halledecektir." 

ARTIK KİMSE MİLLETİN HAZİNESİNE EL UZATAMAZ (*) 

Halk Partisinin haksız iktisaplarına son vermek için hazırlanan ka
nun tasarısının aleyhtarları, bazı hukuk kaidelerine dayandıklarını iddia 
etmektedirler. Onların müdafaa ettikleri teze göre : "Fertler veya hükmî 
şahsiyetler, mazide meşru haklarını baltalayan tecavüzler karşısında 
kalmışlarsa, mahkemeye müracaat kapıları daima açıktır. Bu maksatla 
fevkalâde kanunlar yapmağa kalkışmak kötü ve zararlı masebaklar ya
ratmaktan başka bir şeye yaramayacaktır." 

"İlmin mantığını bir parti emrine koyacak kadar şahsiyetlerini feda 
etmiş olan bazı halkçı Profesörler de diyorlar ki : 

"Haksız iktisaplarda kendi zararına iktisap vaki olan kimselere kanun 
istirdat dâvası açmak hakkını tanımıştır. Ancak sebepsiz iktisaplardan 
mütevellid iade dâvası, Borçlar Kanununun 66 ncı maddesi gereğince bu 
hakkın doğduğu tarihten itibaren on sene müruru ile sakit olur. Bina
enaleyh Halk Partisi tarafından iktisap edilen malların haksız ve sebep-

(*) Yeni Asır Gazetesi: 1 Ağustos 1951-14582 
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siz olduğu iddiası doğru olsa bile (?) bunlardan bir çoğunun istirdadı için 
kanunla muayyen zaman aşımı müddeti geçmiş olacağından dâva açma
nın amelî faydası olmayacaktır. Bu itibarla meselenin hallini bir ihtisas 
heyetine tevdi etmek daha uygun düşecektir." 

Bizce bu görüşün zaif tarafı millet çapında bir hak dâvasının halli hu
susunda bir ihtisas heyetinin B.M. Meclisinden daha yetkili olabileceği 
zehabına yer vermiş olmasıdır. Bu sayın zevat, Halk Partisinin haksız ve 
kanunsuz iktisaplarından asıl mutazarır olan Türk Milletinin mânevi 
şahsiyeti olduğunu kasden unutmaktadırlar. Yıllarca kanun mefhumu
nu alabildiğine çiğneyerek millet haklarını ve hazinesini korkusuzca is
tismara alışmış bir parti batı dünyasında örneğine rastlanması imkânsız 
bir cüretle bugün sahibi olduğumuz hazin neticeyi yaratmış bulunmak
tadır. Buna rağmen âmme vicdanına karşı suçlu mevkiinde olanların 
şimdi tecavüze uğramış insanlar gibi bir dil kullanmağa çalışmaları cid
den havsalanın alamayacağı şeydir. Halk Partisinin haksız iktisapları 
aleyhinde yirmi milyon vatandaşın teker teker dâva açmalarını beklemek 
sonra zaman aşımı dolmuştur diye bu dâvaların sukutu ile karşılaşmak 
trajikomik bir iş olurdu. Bununla beraber, bugünkü iktidarın makul bir 
uzlaşma yolu ile bu işi halletmek için, iyi niyetini dev çapta bir yağma ha
reketinin bütün mesuliyetini omuzlarında taşıyan Halk Partisi ile müza
kereye girişmeyi kabul edecek kadar ileriye götürmüş bulunduğu da 
unutulmaz. 

İktidarın yıllarca suiistimalinden mütevellid neticeler ortada durduk
ça buna karşı gerekli tedbirleri olmak salâhiyeti Büyük Millet Meclisin
den başkasına ait olamayacağı meydandadır. 

Bugün bir kanunla tamir edilmek üzere olan haksızlığın yarın yine bir 
başka kanunla eski haline ifrağ edileceği düşüncesine gelince, bu boş 
tehdit millet haklarına kanat germe mevkiinde olanları teraddüde düşür
meyecektir. Zira demokrasinin büyük bir güven ve cesaret hareketi oldu
ğunu çok güzel bilmektedirler. Istıraplarımızın büyük kısmı, haklarımı
zın mesnedi saydığımız kanunları çiğneme pahasına yapılmış haksızlık
lar ve tesallutlara son verme yoluna hiç bir zaman gidilmemiş olmasın
dan ileri gelmektedir. Bugün bunun tam aksine bir yol tutulmuştur. Ar
tık kimse hazine hakları ile keyfemayeşe oynayamayacaktır. Artık kimse 
millet hazinesinden haksız iktisaplarını uzun zaman muhafaza edebil
mek hayalini beslemeyecektir. Bu bakımdan halkevlerinin hakiki sahibi 
olan millete iade için hazırlanmış kanunun siyasi bünyemizde tesiri du
yulacak yepyeni bir ananeye yer vereceği kuvvetle tahmin edilebilir. Mü
esseselerimizi ve insan cevherimizi ileri bir medeniyet seviyesine ulaştır-
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ma mücadelesinde siyasî ve içtimaî hastalıkların köklerine nüfuz etmek 
zorundayız. Bugün yapılan şey budur. 

Yeni bir rejim dâvası, herşeyden evvel yeni bir ruh, yeni bir zihniyet 
davasıdır. Milyonlarca vatandaşın gözüne batan haksızlıklar bertaraf 
edilmedikçe kimse bu memlekette haklara ve haysiyetlere hudutsuz bir 
saygının kuvvetle yerleşebileceğinden ümitvar olamazdı. Bu haleti ruhi
ye içinde rejimin fazilete dayanan ahlâk cephesini kurmak imkânsızdı. 

Dünün hazine yağmacıları istedikleri kadar yaygara koparabilirler. 
Bugünkü hürriyet rejimi seslerini bol bol çıkarmalarına müsaiddir. Ama 
ne yaparlarsa yapsınlar yağmalarının hakikî çehresini örtemeyceklerdir. 

Vatandaşlar hürriyet mücadelesinde kazandıkları zaferin temizlik 
mücadelesini de kazanmağa yardım ettiklerini göreceklerdir. 

Böylece demokrasinin güven hareketi gibi cesaret hareketi de meyve
lerini verecektir. Umumî efkârın büyük alâkayla beklediği bu kanun ay
nı zamanda Halk Partisine de kendini daha iyi tanımak imkânını vere-
çektir 

Şevket BİLGİN 

MECLİSİ TERKETME TEHDİDİ! (*) 

Gazeteler, Halk Partisi Meclis Grubunun uzun müzakerelerden son
ra aldığı kararlara dair birtakım haberler vermektedirler. Buna göre, 
Halk Partisi Milletvekilleri, Halkevlerine ait kanunun müzakeresi sırasın
da Büyük Millet Meclisin terkedecekler ve hatta önümüzdeki ara seçim
lerine dahi girmeyeceklermiş!.. 

Bir rivayete göre de İnönü o gün söz alacak, Anayasanın zedelenme
mesi gibi bir fikir ileri sürecek, sonra böyle bir kanunun çıkmasına mâ
ni olmak için Halk Partisine ait malların mülkiyetini kendiliklerinden bı
rakacaklarını söyleyip, arkadaşlarıyle beraber Meclis'ten ayrılacaklarmış! 
Bu da güya işin şövalyelik tarafı! 

C.H.P. Grup toplantasına dâir neşredilen tebliğ dışında Halk Partisi
nin fikirlerine tercüman olduğu herkes tarafından bilinen Ankara Ajansı 
da bu hususta bir tefsir yaparak Meclisin terkedilmesi ihtimali üzerinde 
durduğundan, işin içinde doğru bir taraf bulunduğu aşikârdır. Demek 
ki, günü gelip çatınca, Halk Partisindeki sinirlilik artmış ve bu zevat ar
tık ne yapacaklarını şaşırmış bir vaziyette başlarını duvardan duvara 
vurmağa başlamışlardır. 

(*) Zafer Gazetesi : 2 Ağustos 1951-821 
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Halk Partisi ne yapar, ne eder, ona biz karışmayız. Kendileri her tür
lü hareket tarzını ihtiyar etmekte elbette serbesttirler. İsterlerse Meclis 
içinde kalırlar, isterlerse Meclis dışına çıkarlar. Fakat şu muhakkak ki, 
dâima en isabetli kararlar veren dokuzuncu Büyük Millet Meclisi, muha
lefetin hiç bir tehdidinden yılmayarak, hiç bir göz dağına kulak asmaya
rak, hak bildiği yeni yolda yürüyecek ve daima sağduyunun emrinde en 
âdil neticeye varacaktır. O halde Halk Partisine bir defa daha hatırlatmak 
lâzımdır ki, eğer kendi hasis emelleri üzerinde bu Büyük Meclisi yıldıra
caklarını zannederlerse Büyük hata ederler; ve tarih karşısında en ağır 
bir mesuliyeti sırtlarına yüklemiş olurlar. Bu Meclisteki milletvekilleri bir 
çok mücadeleler sonunda iş başına gelmişlerdir. Halk Partisi erkânı ikti
darda iken bu zevatı korkutup sindirememişlerdir; şimdi muhalefette mi 
yıldıracaklardır? 

Evet, Demokrat Parti Meclis Grubu, Halk Partisi zamanında, Büyük 
Millet Meclisini bir defa terketmiştir. Fakat unutmamalıdır ki, o zaman 
meşru bir surette seçilmiş hakiki milletvekilleri onlardı. Mecliste hakikî 
millî iradeyi onlar temsil ediyordu. Eğer Demokrat Parti milletvekilleri 
Meclisten ayrılacak olursa, bu takdirde, Büyük Millet Meclisinde yalnız 
sandık oyunlariyle, mazbata tahrifleriyle, zorla baskı ile kendilerini güya 
seçilmiş gibi gösteren birtakım kimseler kalacaktı. Halk Partililer bunun 
için büsbütün endişe duydular ve telâşlandılar. Nihayet o zaman bu ha
reketin sağlam mesnetleri vardı. Fakat bugün hâdise hiç de öyle değildir; 
halkın tam iradesiyle teşekkül etmiş bir Meclis iş başındadır. Bu Meclise 
karşı vaziyet almak, doğrudan doğruya millî iradeye karşı vaziyet almak 
demektir. 

Halk Partisi, Halkevlerini daha evvel bir tesis haline koymayı kabul 
ederek hükümetle müzakereye geçmekle zaten bu malların meşru olma
yan yollardan iktisap edildiğini itiraf etmiştir. Fakat sonradan bazı Hal
kevleri içinde gelişmiş Halk Parti merkezlerini kurtarmak için düpedüz 
mızıkçılığa başlamıştır. İşte bunun üzerinedir ki bazı milletvekilleri bu
gün bahis mevzuu edilen kanun teklifini hazırlamışlardır. 

Bu tasarının Anayasaya aykırı hiç bir tarafı yoktur. Bilâkis kanun 
tatbik edilecek olursa Anayasa hükümleri tam yerine getirilmiş olacaktır. 
Çünkü Anayasaya rağmen yapılmış birtakım haksız iktisaplar hakikî sa
hiplerine iade edilecektir. 

Halk Partisi Anayasayı ayaklar altına alarak, mülk edinirken, aklına 
Anayasa gelmedi de şimdi, milletin malı millete iade edilirken mi Anaya
sayı ileri sürüyor? 
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Demokrat Parti iktidarı, hiç bir tehdide asla kulak asmayacaktır. 
Onun için bu nevi gösteriler hazırlamanın ve hele sonra malları güya hi
be eder gibi bir jestle terketmenin mânası yoktur. Bu millet Halk Parti
sinden ulüvvücenap beklemiyor, sadece hakkını arıyor. Hak olan şeyi te
berru etmekle şövalyelik yapılmaz. Kimin malını kime lûtfedeceklerdir? 
Bunu anlamaya imkân yoktur. 

Meclisi terketme tehdidine gelince, ister etsinler ister etmesinler, bu 
da kendilerine ait bir iştir. Yalnız bu takdirde haksız iktisap ettikleri mal
lar uğrunda millî iradeye karşı meydan okuduklarını bilmelidirler. O za
man sinei millete de çekilemezler, çünkü hakkını vermek istemedikleri 
milletin huzuruna çıkacak yüzleri kalmayacaktır. 

Millete : Senden aldığımız malları sana iade edenlere karşı geldiğimiz 
için senin karşına geldik, bizi koru mu diyeceklerdir? 

Ne hakla? 

Mümtaz Faik FENİK 

ADALET SİSTEMİ VE MİLLET MECLİSİ (*) 

Son günlerde geniş vatandaş yığınlarını gerçekten ilgilendiren olduk
ça ehemmiyetli bir konunun münakaşası yapılıyor. Bir münakaşanın 
merak uyandırması bellibaşlı bir davanın günün konuları çerçevesi içine 
girmesine bağlıdır. Tarihin olaylariyle karşılaştırdığımız zaman, ehemmi
yetli felsefe tartışmalarının bile, bir çok günlük ihtilâflarla kaynaştığını 
görürüz. İnsan için başka yol yoktur. Çevresinde olan bitene karşı ister 
istemez birşeyler duyar, onları işler, mantık süzgecinden geçirir ve birta
kım hükümlere bağlar. 

Günlük işler deyip de geçmeyiniz. Bizim bunlarla, ya doğrudan doğ
ruya, veya dolambaçlı yollardan sayısız kaynaşma noktalarımız vardır. 
Demokrasi, düşünen, hüküm veren insanın çağıdır. Düşünemeyen bir 
insan, iç politika yolu ile devlet hayatına nasıl katılabilir? Biz, bugün ger
çekten ehemmiyetli bir dâva karşısındayız. Halk Partisi'nin mallarını es
ki sahiplerine vermek fikriyle yeni bir kanun, Millet Meclisi'nden çıkmak 
üzeredir. İddianın çekirdeği şudur : Halk Partisi; bağışlamalarla, Devlet 
yardımiyle, sırasında, zorla milyonlar değerinde mülk edinmiştir. Bunlar, 
eski sahiplerine verilirse hak da yerine getirilmiş olur. Bizde sosyal bir 
maksatla kurulan her teşekkül, istisnasız, Hükümetten, şehir bütçesin-

(*) Yeni İstanbul Gazetesi: 2 Ağustos 1951-609 
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den, arada sırada, zenginlerden yardım görmüştür. Kanun, henüz Millet 
Meclisi'nden çıkmadığı için, şimdiki tasarının azçok değişmesi ihtimali 
karşısında, müspet bir hüküm vermek güçtür. Eski sahipler arasında 
mallarını arayanlar olabilir. Fakat onların malları, acaba mülkiyet bakı
mından, pürüzsüz müdür? Ya bunların arasında, Osmanlı Devletinin 
yardımiyle edinilmiş mülkler varsa? Bize göre, Cumhuriyet Devleti, Eski 
Osmanlı Devleti'nin mirasçısıdır. Bu çeşit mülklerin de asıl sahibi devlet
tir. Kanun tasarısı bu noktada apaçık değildir. Sahiplerine vermek sözü
nün ileride yaratabileceği güçlükleri tahmin edebiliriz. Nasıl Sahip? Ta
puya göre mi, yoksa mülkiyetin teşekkülüne göre mi? Bu nokta, her tür
lü işkilleri giderecek bir şekilde aydınlatılmazsa, Halk Partisi en tesirli bir 
propaganda silâhına kavuşmuş olur. Bizim istediğimiz şey, konusu ne 
olursa olsun, hazırlanan bir kanunun, iç-politika gerginlikleri yaratma-
masıdır. Çok ciddî bir zamanda yaşıyoruz. Atlantikli dostlarımıza belbağ-
layamayız. Her kardeş gönlünün, hayat veren bir damla gibi, millî birliğe 
katılmasına sonsuz bir ihtiyacımız vardır. Bütün imkânları kucaklayan 
kanunlardan, çok sert de olsalar korkmamalıyız. Fakat konusunu bütün 
genişliği ile kavrayamayan, sızıntı yerleri bırakan kanunlar, her milletin 
adalet hayatı için başlıbaşına bir sıkıntı kaynağıdır. 

Vatandaş yığınlarını ilgilendiren münakaşaların ağırlık noktası ada
let sistemi ile Millet Meclisi arasındaki münasebetlerdir. Mülk konusun
da adalet sistemine verilmiş olan yetki ile Millet Meclisinin yetkisi ara
sında ayrılıklar olduğunu söyleyenler vardır. Yeni bir kanun çıkarmakla, 
Millet Meclisi, aşağı yukarı, adalet sistemimizin işlerine karışmış oluyor. 
Meclis kanun yapar, ama adalet işlerine karışamaz. Mülkiyet dâvası ise, 
doğrudan doğruya bir adalet davasıdır. Mülkiyetin kanunsuz veya şüp
heli olduğunu iddia edenler, mahkemeye başvurarak, iddialarını ispat et
melidirler. Bu fikir yürürlükte olan kanunlara göre, çok doğrudur. Fakat 
dâvayı objektif bir surette incelersek, eksik taraflarını anlamakta güçlük 
çekmeyiz. 

Kanun tasarısında mahiyeti belirtmek istenen mülkiyet ilkönce, ola
ğanüstü şartlar ve tesirler altında teşekkül etmiş bir mülkiyet sayılır. Bu
na benzer mülkiyet durumlarında, her memleket, özel kanun yollarına 
başvurmuştur. Birçok milletlerin hukuk tarihlerinde bunun örneklerini 
bulabiliriz. Bunu söylerken, her türlü parti düşüncesinden uzak kaldığı
mı, bilhassa, belirtmek isterim. Tarih boyunca birçok ihtilâflara yol açan 
mülkiyet dâvaları, yalnız yürürlükte olan kanunlara göre çözülmüş ol
saydı çağdaş cemiyetlerin mülkiyet hakları konusuz kalırdı. Demek olu
yor ki : mülkiyet dâvasının bir düzene bağlanmasında, başlıca vazife, her 
zaman, adalet sistemine düşmemiştir. 
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Adalet sistemi, sosyal düzenin, hiç şüphesiz, belkemiğidir. Bu sistem 
ne kadar iyi işlerse devlet ve cemiyet birbirine o kadar kaynaşır. Vatan
daş devletinden başka bir şey olmayan demokrasinin gerçekleştirmek is
tediği ideal de budur. Fakat, işleyebilmek için, her adaletin hukuk ölçü
lerine ihtiyacı vardır. Biliyoruz ki : zaman, adalet ölçüleri üzerinde tesir
siz kalmamaktadır. Bundan da anlaşılıyor ki : her adalet sistemi, beliren 
yeni ihtiyaçlara göre ayarlanmak zorundadır. Yürürlükte olan bir kanun 
kalkarsa, adalet sistemi hareketsiz mi kalır? Bu da bize değişmez ölçüle
re bağlı bir adalet sisteminin olamayacağını gösterir. 

Adalet, yalnız ölçüleri çerçevesinde, başlıbaşına bir sistemdir. Ölçüle
ri değiştirmek, demokrasi hayatında, Millet Meclislerinin hakkıdır. Yeni 
bir kanun yapmak, şüphesiz yeni bir hukuk durumu yaratmak demek
tir. Her yeni hukuk durumu ise, halk yığınlarında, menfaat şekillerine 
göre, tepkiler yaratır. Fakat, kanun çıkarmak, teori bakımından, adalet 
sisteminin işine karışmak değildir. Adalet sistemi, yeni kanunun hü
kümleri çerçevesinde, kendi başına karar vermekte, tam manasiyle hür
dür ve verdiği karar da adalete aykırı bir karar sayılmaz. Elverir ki : ka
nun, tarafsız bir hak anlayışiyle yapılmış olsun. Zaten, çağdaş cemiyet
lerde girişilen iç politika mücadeleleri, adalet sistemiyle değil, doğrudan 
doğruya kanunlarla ilgilidir. Demokrasi hayatı bir kanun mücadelesi ha
yatıdır. 

M. NERMİ 

MİLLETİN MALINI MİLLETE, PARTİNİN MALINI PARTİYE (*) 

Son günlerde iktidar partisi tarafından hazırlanan bir kanun projesi, 
memleket umumî efkârında çeşitli akisler uyandırdı; bilhassa iktidar ve 
mahalefet partilerine mensup hukukçular arasında akademik münaka
şalara yol açtı. Kanun projesi, Halk Partisinin muhtelif şekil ve suretler
le iktisap eylediği mallara ve onların tasfiyesine dairdir. 

Bizde, şimdiye kadar hiç bir siyasî partinin faaliyetine iştirak etme
miş tarafsız bir hukukçu sıfatı ile, bu mühim hâdisedeki görüşlerimizi 
Vatan sütunlarında açıklamayı okuyucularımıza karşı vazife saydık. 

Kanun projesine karşı, alâkalı tarafların verdiği mâna, iki muhtelif 
noktainazarda hulâsa edilebilir. Bunlardan Halk Partisi hukukçularına 
göre, proje, bir nevi müsadereyi tazammun, etmektedir. 

(*) Vatan Gazetesi: 3 Ağustos 1951-3669 
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İktidarı elinde bulunduran parti, haiz olduğu nüfuz ve otoritesini kul
lanarak bu projeyi vücuda getirmiştir. Şu suretle Anayasanın 8 ve 74 ün
cü maddeleri açıkça ihlâl edilmiş ve mukaddes tasarruf ve mülkiyet hak
ları baltalanmıştır. Bu proje bir taraftan da, İnsan Hakları beyanname-
siyle tezat halindedir. Şayet Halk Partisi malları hakkında bir karar itti
hazı gerekiyorsa bu salâhiyeti mahkemelere ve hiç değilse, ilmî heyetlere 
tevdi etmek lâzımdı. 

İktidar partisi hukukçuları ise, herşeyden evvel müsadere isnadını 
reddetmektedirler. Bunlara göre hâdisede, Anayasa hükümlerine ve İn
san Hakları beyannamesine muhalif bir cihet yoktur. Uzun senelerden 
beri bir partinin sürüp giden haksız ve kanunsuz iktisaplarına son ver
mek ve hukuka aykırı muameleleri eski hale irca etmek gayesi güdül
mektedir. Bu bir nevi zarurî tasfiyedir. Bu tasfiye işi, ancak kanunun 
müdahalesi ile fiilen başarılabilir. 

İKTİSABIN ŞEKİLLERİ 
Haksız bir iktisabın mevcut olup olmadığını takdir etmek için, Halk 

Partisinin mamelikine dahil gayrimenkullerin listesine bakmak kifayet 
eder. Birçok vatandaşların yakından bildikleri bu mallara ait iktisap şe
killerini müdafaa etmeğe, bir hukukçu için imkân yoktur. Hiç bir izah ve
ya tevil, mevcut hareketlere kanunî ve meşru bir mahiyet veremez. 

Uzun senelerden beri Halk Partisi, memleketi tek başına idare etmiş 
ve devlet içinde devlet kurmuştur. Devletin bütün gelir kaynaklarına is
tediği gibi el koymuş ve dilediği tarzda onlardan, kendi menfaatine istifa
de yollarını sağlamıştır. İşte herhangi bir mes'uliyet korkusu ve hesap 
vermek endişesi duyulmadan girişilen bu hareket tarzı, Halk Partisini, 
hertürlü hukuk kaidelerini ve hak mefhumunu ihmale sevketmiştir. 

Bu arada, âmmeye ait bellibaşlı gayrimenkulleri, nüfuz kullanmak 
veya muvazaa yollarına başvurmak suretiyle, kendi uhdesine geçirtmiş
tir. Vilâyet, Belediye veya köylerin elindeki bu gibi gayrimenkulleri bazan 
bedelsiz, bazan da ehemmiyetsiz bedellerle iktisap eylemiştir. Zaman za
man bu iktisaplar, bağışlama suretinde ortaya çıkmıştır. Devletin öz ma
lı, verilen emirlerle, Halk Partisine bağışlanıyordu. Bağışlanan bu bina
lar bilâhare parti tarafından devlete kiralanmış ve tahsil edilen kira be
delleri kendi kasalarına konulmuştur. Burada parti, devletin yerine mal 
sahibi olarak geçmiş ve devleti, bütçesinden kira namı altında kendisine 
muntazaman para ödeyen kiracı mevkiine düşürmüştür. Devletin elin
den alman ve kirası da devlete ödettirilen bu gayrimenkullerden bazısı, 
Halk Partisi başkanlarının şahsî ikamet ve tasarruflarına terk ve tevdi 
edilmiştir. 
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Bir de, halkın vergi namı altında devlete ödediği paraların, Halk Par
tisi bütçesine kolayca aktarılış şekilleri vardır ki, bunu izah etmek, bu 
makalenin mahdut olan hacmi içinde kabil değildir. Ancak partinin dev
let bütçesine hâkim olduğunu ve toplanan paradan dilediği tarzda istifa
de etmek hususunda asla müşkülâta uğramadığı bir hakikattir. 

Parti, devletin emrinde vazife gören insan kaynaklarından da istifade
yi ihmal etmemiştir. Bir kısım seçme devlet memurlarını partiye kayde
derek ücret almış ve kendisine bağlı müesseselerde bedava çalıştırmıştır. 
Şu suretle bunların hizmet karşılığı olarak devletten aldıkları paranın bir 
kısmını kendilerinden çekmiş ve emeklerinden de istifade, yollarını bul
muştur. Vaziyet gösteriyor ki, devlet teşkilâtı, Halk Partisi uğruna çalı
şan bir mekanizma haline getirilmiştir. 

Vaziyete bu derece hâkim olan ve devleti bile avucunun içine alan bir 
partinin, elde ettiği tapu senetlerinin meşruiyetinden ve uhdesine geçir
diği sair malların iktisabına ait haklı sebeplerinden bahsetmek, vicdanen 
ve hukukan nasıl kabil olabilir? 

ANAYASAYA MUHALEFET VAR MI? 

Kanaatimizce, ortada, Anayasaya muhalif bir hareket yoktur. Anaya
sanın 74 üncü maddesinde, "Değer pahası peşin verilmedikçe, hiç kim
senin malı istimal ve mülkü istimlâk edilemez" fıkrasının bu işdeki alâ
ka ve münasebet derecesi nedir? Bu noktaya matuf profesör Nihat 
Erim'in mütalaalarına iştirak edemeyeceğiz. Kanun projesi, partiye ait 
malların bedelsiz istimal ve istimlâkini hedef tutmuş değildir ki, böyle bir 
iddia ileri sürülsün. 

Kaldı ki, bu malların ve servetlerin Halk Partisine aktarılması işinde 
Anayasa hükümleri kökünden baltalanmış ve keyfi bir müsaderenin bü
tün klâsik kaideleri tatbik edilmiştir. Dolayısıyle cebir, hile veya muvazaa 
yoliyle vâkî sözde iktisap muameleleri, tapu senetlerinin arkasına gizlen
miş ve bunlara meşru bir şekil ve mahiyet verilmek istenmiştir. Sayın 
Profesör Nihat Erim, bu kanun projesinin, İnsan Hakları Beyannamesi
ne de aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Fakat bahis mevzuu beyanname
nin, Büyük Millet Meclisinin kanun yapma hakkını takyit edemeyeceği ve 
onun hükümranlık haklarına sed çekemeyeceği aşikârdır. 

MÜSADERE VAZİYETİ MEVCUT MUDUR? 

Müsadere kelimesiyle tavsifi kabil bir vaziyetin mevcut olabilmesi 
için, iktidar partisinin, bu serveti kendi kasasına aktarması lâzımdır. 
Halbuki hazırlanan kanun lâyihası, iktidar partisine bir şey kazandırmı-

2104 



BASINDAKİ YANKILARI 

yor. Bilâkis, günün birinde, aynı yoldan yürüyerek servet sahibi olmak 
imkânlarını, bizzat kendisi selbediyor. Esasen bu hususta Halk Partisine 
karşı müktesep hak tanımak, partiler arasındaki muvazeneyi sarsar. 

Yapılan şey, devletin hakkını devlete, partilerin hakkını partilere ver
mekten ibarettir. 

Belki böyle olması da, memleket için daha hayırlı bulunmuştur. Lâ
kin, bu ıslak süngerin, hususî ve şahsî haklara da teşmili elbet beklene
mezdi. Şu hale göre, Demokrat Partiden sorulması icap eden sual, böyle 
bir kanunu niçin Meclise sevkettiği keyfiyeti değil, onu şimdiye kadar ne
den hazırlamadığıdır. Bir program dahilinde vaktiyle bu kanun hazırlan
mış olsaydı hem haksızlıklar şimdiye kadar telâfi edilmiş, hem de bu yer
siz münakaşalara da lüzum kalmamış bulunurdu. 

MAHKEME VE HAKEM YOLLARI 
Bir ihtilâfın mahkeme yoluyla halledilebilmesi için, usul kanununun 

aradığı bazı şartların tahakkuku icap eder. 25 seneden beri devam eden 
Halk Partisi nüfuz ve hâkimiyeti, maalesef bu şartlardan ekserisini yok 
etmiştir. Bu şartlar mevcut olmayınca, hâkim açılan davaları reddeder. 
Devletle ferdin dava hakkını dahi ellerinden almış olan bir partinin, müş
kül duruma düştüğü zaman mahkeme yolunu göstermesi, kendisini 
haklı çıkarmaz. Uzun seneler hüküm sandalyesinde oturmuş bir adam 
sıfatıyle söylüyorum, bu mevzuun mahkemeye intikal ettirilmesinde hiç 
bir amelî fayda yoktur. Bilâkis ihtilâf yokuşa sürülmüş ve bir çıkmaza 
sokulmuş olur. Halbuki, haksızlıkların bir an evvel telâfisi ve rencide 
olan âmme vicdanının tatmin edilmesi gerekir. Bunun için de, kanundan 
daha emin ve kestirme bir yol bulunamaz. 

HAKEM YOLU 
Hakem usulü, iki taraf arasında bahis mevzuudur. Burada taraf kim

dir? Demokrat Partinin, bu işte bir maddi menfaati mevcut bulunmadı
ğına göre, hukukan taraflar arasında yer alması kabil değildir. 

Kanunu çıkarmak isteyen Büyük Millet Meclisidir. Şu halde, taraflar, 
Büyük Millet Meclisi ile Halk Partisi midir? Hükümranlık sıfatını nefsin
de toplayan Büyük Millet Meclisi nasıl "taraf olabilir? Bu itibarla ortada 
taraf olmayınca, hakem yolu ve ilmî heyet marifetiyle işin neticeye bağ
lanması da normal bir hal şekli sayılamaz. 

Kaldı ki, Büyük Millet Meclisi kadrosu içinde, her saha da tanınmış 
ve ilmî otorite olmuş milletvekilleri mevcuttur. Onlar dururken, Meclis 
dışında otorite aramak beyhudedir. 
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Yalnız bir nokta mevcuttur ki, onu geçen gün, Vatan başmuhariri ile 
birlikte karşılıklı olarak müzakere ve münakaşa ettik. Halk Partisinin 
elinde bulunan mallardan bir kısmı, hiç şüphesiz ki kanunî yollarla, ikti
sap edilmiştir. Bunların kendisine terkedilmesi icap eder. İşte, iktisabın 
haklı veya haksız, kanunî veya kanunsuz olduğunu tayin ederken kullanı
lacak ölçü ne olacaktır. Bunların bazısındaki haksızlık açıktır. Fakat bir kı
sım iktisapların mahiyetini tayin ederken, tereddüde düşmemek kabil de
ğildir. İşte bu kabil ahvalde, Vatan başmuharirinin düşündüğü gibi, taraf
sız ve salâhiyeti kimselere başvurmak, hayırlı bir yol gibi görünmektedir. 

TEMİNAT NOKTASI 

Bu kanun projesinin hazırlanış şekli de, bize emniyet vermektedir. 
Gerçi onun parti grubundan geçirilmesine hiç lüzum yoktu. Bilâkis bu 
hareket, kanuna, lüzumu olmayan siyasî mahiyet vermiştir. Fakat aynı 
zamanda da , bir teminat olmuştur. 

Zira grubun reisi, büyük hukukçu Fuat Hulusi Demirelli'dir. 

Kanun teklifi ise, milletvekillerinden gelmiştir. Bunların arasında Re
fik Şevket İnce vardır. Her ikisini yakından tanıdığımız bu hukukçular ve 
diğerleri : İlim ve vicdanın gösterdiği istikametten ayrılacak karakterde 
insanlar değildirler. 

Büyük Millet Meclisinin ne karar vereceği bilinemez. Ancak, Meclisin 
sinesinde hazırlanan bu kanun projesi kabul edilirse, onun huzurunda 
eğilmek biz hukukçular için bir şeref olacaktır. Zira, halkın bağrından 
fışkırmış olan bir Meclisin fikir ve kanaatleri, 20 milyon Türk'ün vicdanı
nın sesini de aksettirecektir. 

Devletin hedefi adalettir. Bunun tahakkuku hangi şekilde kabilse, 
ona başvurulur. Bu, aynı zamanda esası şekle feda etmek tehlikesini de 
önler. Öyle vaziyetler karşısında kalınır ki, bazan mahkeme yolu da, ada
letin tecellisine vasıta olamaz. İyi hazırlanmış bir kanun metni, halkın 
adalet duygularını ve âmme vicdanını tatmin eden bir eser halinde yük
selir. İşte, bu kanunun da aynı vasıfları taşımasını ve aynı güzel netice
leri almasını candan dileriz. Şimdiye kadar hiç bir partinin siyasî faaliye
tine iştirak etmemiş tarafsız bir hukukçu sıfatı ile temennimiz sadece 
bundan ibarettir. 

Mehmet ALİ SEBÜK 
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GEREKÇELERİ OKURKEN (*) 

C.H.P. nin mallarını müsadere ve tasfiye maksadiyle, ekseriyet parti
si Meclis Grubundan bir kısım milletvekilleri tarafından hazırlanmış olan 
kanun teklifi Meclis Komisyonlarından geçirilerek, umumi heyet günde
mine alınmıştır. 

Kanun teklifi; hazırlayan milletvekillerinin gerekçesi ve Anayasa, İçiş
leri, Maliye, Adalet ve Bütçe Komisyonları gerekçeleri ile, Meclis umumi 
heyeti ve halk efkârı karşısına çıkarılmıştır. 

Kanun teklifini sunmuş olan milletvekillerinin gerekçesi şu esasa da
yanmaktadır: Uzun yıllar iktidarda bulunan C.H.P. "âmme hizmetlerini 
karşılamaya tahsis edilen vergilerden mühim bir kısmını kendi bütçesi
ne karışık yollardan maleylemiş" tir. "Büyük şehirlerden en fakir köylere 
kadar bir çok yerlerde irat getirebilecek âmmeye ait belli başlı gayrimen-
kulleri, ya nüfuz kullanmak veya muvazaalı yollara sapmak gibi uhdesi
ne geçirmiştir." "Halkevleri menfaatine resmi, hususi ve hakiki şahsiyet
lerden çeşitli isimlerle toplanan paraların yüzde altmışından fazlası, ve
renlerin gayesi hilâfına olarak Halk Partisinin günlük ihtiyaçlarına veya
hut partiye akarlar teminine tahsis edilmiştir. Bazı derneklere "fesih ka
rarı aldırarak emvali devrettirmiştir." Hülâsa "dünkü iktidar partisi var
lığının yüzde 93 buçuğu, işte bu gayri kanuni, gayri meşru ve gayri tabii 
membalardan gelmektedir." 

Görülüyor ki, iktidar partisi milletvekillerinden sekizini, mal müsade
resine götüren sebepler bir takım iddialardır. Bu iddialar karşısında iki 
nokta hatıra gelmektedir. 

a) Bu iddialar doğru mudur? 

b) İddialar doğru ise haksızlığı gidermenin yolu özel kanun yapmak 
mıdır?.. 

Hukuk devletinin mümeyyiz vasfı iddia ve ihtilâfları -hatta devletle 
fert ve hükmî şahıslar arasında olduğu zaman dahi- müstakil mahkeme
lere hallettirmekdir. Cebir, tazyik, kanunsuz muamele yapılmışsa, evvelâ 
bu ciheti bir adalet merciinin tespit ve hükümle tasdik eylemesi lâzımdır. 

Böyle yapılmayıp, zamanın ekseriyet partisinin Meclis Grubunda, id
dialar öne sürülür, nispi bir siyasi ekseriyetle bu iddiaların doğruluğuna 
hükmedilir ve rakip partinin malları elinden alınırsa, bu usulün nelere 

(*) Ulus Gazetesi: 5 Ağustos 1951-10816 
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yol açacağını düşünmek bir vatanseverlik borcudur. Büyük Millet Mecli
si -hattâ daha fenası bir partinin Meclis Grubu- mahkeme değildir. Siya
si heyetlere mahkeme hükümleri gibi hükümler verdirmenin bizim Ana
yasamıza aykırı olduğuna şüphe var mıdır? 

Kanuna aykırılık, cebir ve tazyik, dolaşık yollardan gitmiş olmak id
dialarını, adalet ilkelerinin teminatından faydalanılarak red ve cerhetme-
sine meydan vermeksizin, bir muhalefet partisinin mallarını kanunla 
tasfiye etmek, hem mevzu hukukumuza, hem hukukun umumi esasla
rına hem de demokrasiye aykırıdır. 

Bir gün bir başka iktidar partisi, şimdi açılmak istenen bu çığırda yü
rümeye kalkarsa, onu nasıl durduracağız? Onun elinde fazla olarak bir 
de emsal bulunacaktır. Meclis Grubu ekseriyetinin kararı ile sübjektif 
hakların iptal edilebileceğine dair 1951 yılında emsal yaratılmıştır, diye
bilecektir. Bugünkü ekseriyet partisine kendi gerekçesi ne derece haklı 
ve mâkul görünüyorsa, yarınki ekseriyete de kendi gerekçeleri o derece
de mâkul ve âdil görünebilir. 

Bu türlü aykırılıkların önüne ancak Anayasa'nın koyduğu esas ve 
usullere riayetle geçilebilir. 

İkinci noktaya gelince : Bir an için, sabık iktidar partisinin, kanunla
ra, Anayasaya ve usullere aykırı hareket ettiğinin muhakkak olduğunu 
bir faraziye halinde kabul edelim. 

Haksızlıklar, Anayasaya aykırı muameleler nasıl düzeltilmelidir? 

Anayasaya aykırı işi, Anayasanın gösterdiği yoldan düzeltilmek şart
tır. Madem ki asıl muamele Anayasaya aykırıdır, onu düzeltmek için 
Anayasaya riayet zarureti yoktur nasıl denebilir? Yarın başkaları da, 
şimdi Anayasa'nın sarih hükmünü çiğneyerek alınan kararı aynı yoldan 
iptal etmeğe kalkarlarsa onlara hep cevap vereceğiz. 

Bu sualin cevabını Anayasa Komisyonu gerekçesi şöyle vermektedir : 

"Amme hukukunun en başta gelen prensiplerindendir ki, bir Anaya
sa müessesesine, Büyük Millet Meclisine, vilâyet, belediye meclislerine 
gelen bir ekseriyetin Anayasa hükümlerinin ve kanunların bahsettiği se-
lâhiyetler dışına çıkarak kanunlar çıkarması ve kararlar alması gayri 
meşrudur." 

Gayri meşru muameleyi düzeltmek için, aynı şekilde Anayasaya aykı
rı -yani gayri meşru- bir başka muamele yapılmışsa, bu sonuncu mu
amelenin değeri nedir? 
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Anayasa Komisyonunun raporundan yukarıya aktarılan satırlar, mü
sadere kanununu iptal etmek için hazırlanacak yeni bir kanunun en 
kuvvetli gerekçesini teşkil eyleyecektir. Çünkü, malın değer pahasını pe
şin ödemeden tapu kaydını değiştirmek kanunun değil, mahkemenin sa
lâhiyetidir. Anayasa selâhiyetleri dışına çıkan bir kanunun gayri meşru 
olduğunu Anayasa Komisyonu söylemektedir. C.H.P. iktisaplarının Ana
yasa selâhiyetleri dışında olduğunu da gene Meclis komisyonları bir Mec
lis Grubu kararına uyarak söylemektedirler. Bunlar tek taraflı ve uswlü 
dahilinde ispat edilmemiş iddialardır. Aynı usul, bugünkü ekseriyetin 
düşüncesine tam zıddı gerekçelere dayanılarak, yarın başkalarınca ko
laylıkla tatbik edilebilecektir. 

Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu raporları tezatlarla dolu
dur. Beş satır yukarıda öne sürülen bir prensip, hemen oracıkta tam zıd
dı bir mütalâa ile cerhedilivermektedir. Bir yerde, Büyük Millet Meclisi
nin dahi Anayasa hükümlerine aykırı hareket edemeyeceği pek haklı ola
rak ifade ediliyor; sonra hemen bunun arkasından Anayasaya aykırılığı 
Büyük Millet Meclisinin düzelteceği söyleniyor. Aykırı muamele denilen 
karar kendisinin olduğuna göre, Meclis bir aykırılık görmemiş demektir. 
Anayasaya, Büyük Millet Meclisinin dahi riayetle mükellef olduğu mu
hakkak. Fakat, riayet edilip edilmediğini B.M.M. kendisi takdir edeceği
ne göre, B.M.M. ne yaparsa, o Anayasaya uygundur demek icapedecek-
tir. Böyle olunca B.M.M. nin mazide Anayasaya uygun görerek aldığı ka
rarları, çıkardığı kanunları bugünkü B.M.M. nin Anayasaya aykırı bula
rak iptal etmesinin yaratacağı karışıklık hesaba katılmalıdır. 

Kanun teklifinin gerekçesinden şu anlaşılmaktadır : Mazideki B.M.M. 
menşei itibariyle gayri meşru idi, bugünkü B.M.M. milli irade ile gelmiş
tir, meşrudur. Binaenaleyh ilk meşru Meclis sıfatiyle eski Meclislerin ka
nun ve kararlarını, Anayasa dışına çıkarak da iptal edebilir. 

Yarın bugünkünden daha mütekâmil bir seçim kanunu ve sistemi ile 
iktidara geçecek bir ekseriyet aynı hatalı iddiayı tekrar ederse ne olacak
tır? 1950 deki seçim usulü seçmenlerin yüzde 55 inden oy alan bir par
tiye B.M.M. de yüzde 87 bir çokluk sağlamıştır; seçmenlerden yüzde 45 
oy alan muhalefet ise, Mecliste ancak yüzde 13 kadar üyelik alabilmiştir. 
Hem de, mutlak Meclis çokluğunu elinde tutan parti dilediği gibi kanun 
çıkarmış, Parti Meclis Grubu kararları ile Anayasaya aykırı kararlar al
mış, kanunlar yapmış muhalefeti insan haklarından ve Anayasa hakla
rından mahrum etmiştir, derse ona hangi hukuki cevap verilebilecektir? 

Nihat ERİM 
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ÖNCE HÂKİM (*) 

Birleşik Amerika Devletleri Protokol kaidelerine göre merasimlerde 
Federal Temyiz Mahkemesi azalarına Senatörlerden hatta nazırlardan 
önce yer verildiğini bilir miydiniz? Bilmiyor idiyseniz bile herhalde şu 
protokol kaidesinin Birleşik Amerika Devletler anayasa mantığına tıpatıp 
uyduğunu yürekten kabul ediyorsunuzdur. Federal Temyiz Mahkemesi, 
Amerika'da hükümetçe alınan kararları, yahut senatonun tastikinden 
geçen kanunları anayasaya uymadığı zaman geri çevirmek yetkisini elin
de tutmaz mı? Devlet yapısında bu derece mühim yeri olan bir mahke
menin üyesine de protokol elbette hükümet veya senato üyelerinden üs
tün bir yer ayıracaktır. 

Şu küçük başlangıcı yapmaktan maksadım yurdumuzda 1946 dan 
beri bir anayasa buhranı ile karşılaştığımızı vatandaşlara hatırlatmaktır. 
Bizim Anayasamızın vaktile yanlış hazırlandığını veya kötü tatbik edildi
ğini söyleyecek değilim. Bir devrim organı olarak Anayasamız mükemmel 
bir eserdir ve zamanında vazifesini görmüş, rejime hizmet etmiştir. Tek 
parti halinde işleyecek bir devlet mekanizmasına hazırlanan Türk Anaya
sası beş yıldan beri çok partili bir hayata tatbik edilmek istenmekte ve bu 
yüzden sık sık buhranlar çıkmaktadır. Millet parasıyla kurulmuş halkev
lerinin hazineye iadesine dair hazırlanan kanun tasarısı etrafında tartış
malar, bizdeki Anayasa buhranlarına son bir misaldir. 

Tasarıyı savunan Demokrat Parti Meclis Grubu üyelerinin sözlerini 
dikkatle takip ediyoruz. Geçen devrin kötülükleri hakkında ileri sürdük
leri iddiaları oldukça insafsız bulduğumuzu şuracığa kaydedivermekte 
acaba fayda var mıdır? Parti ile devletin ayrılmaz bir bütün sayıldığı, par
ti ve devlet başkanlığının aynı şahısta tecelli ettiği ve D.P. Sayın kurucu
ları dahil, bunun böylece herkes tarafından benimsendiği yıllarda yapı
lan muameleleri bugün zorbalık, gâsiplik diye adlandırmak objektif hu
kuk anlayışına pek uymasa gerekir. 

Peki, bu böyledir diye Cumhuriyet Halk Partisinin o zamanki sınırsız 
kudretine dayanarak ele geçirdiği mallar artık birer tabu mu olmuştur? 
Bunlar dokunulmaz, hazineye geri verilemez mi? Bu meseleyi çözemeye
cek olduktan sonra yurdumuzda temellerini sağlamlaştırmaya çalıştığı
mız hukuk devletinden nasıl bahsedebiliriz? Böyle bir düşünceyi Halk 
Partili de olsa hiç bir vatandaşa yakıştıramayacağımızı söylemek isteriz. 

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 8 Ağustos 1951-9705 
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Evvelki gün söz alanlardan Fethi Çelikbaş, Behzat Bilgin, Muammer 
Alakant, Sıtkı Yırcalı, Kâmil Gündeş arkadaşlarımıza ve Refik İnce ağa
beyimize bu bakımdan hak vermemek güçtür. Eski iktidarın "Devlet be
nim!" zihniyetle vaktile haksız yere elegeçirdiği malları onun mülkiyetin
den çıkarmak ve bunları millete vermek doğrudur. D.P. Meclis Grubu bu 
noktada haklıdır. 

Fakat bu hakkı Demokrat Parti Meclis Grubu kendi çoğunluğuna da
yanarak mı almalıdır? Aslında siyasi cephesi ağır bir dâva olmakla beraber 
bir hak prensibinin çözülme yeri Büyük Millet Meclisi olmamak gerekir. 

Bu bahisteki olağanüstü durumu takdir edenlerdeniz. Hangi mahke
meye gideceğiz? Hangi kanuna dayanarak hak arayacağız? Bir devrim re
jiminin muhasebesini normal hukuk yollariyle nasıl başaracağız? Bu en
geller azımsanamaz ve hukuk devletinin henüz eşiğinde bulunan bir ik
tidar da bu engellerden yılarak gelir dönemez. 

Fakat aynı yolda bizden daha tecrübeli olanları örnek diye ele alamaz 
mıydık? Bizim protokolda Yargıtay üyeleri milletvekillerinden ve bakan
lardan önce gelmiyorsa bile hazırladığımız tasarı hakkında onlara danı-
şamaz mıydık? Üniversite profesörlerinden, yüksek hâkimlerden kurula
cak bir bilim heyetinin uygun gördüğü bir tasarı ile Büyük Millet Mecli
si huzuruna gelseydi, Demokrat Parti Meclis Grubu, şüphesiz kimsenin 
itiraz edemeyeceği bir harekette bulunmuş, yurdumuzda hukuk devleti
nin temellerini sağlamlaştırmak bakımından ileri bir adım atmış olacaktı. 

Bu yazdıklarımın bugünkü Anayasaya göre bir mecburiyet olmadığı
nı biliyorum. Fakat bugünkü Anayasamızın da çok partili demokratik 
hayata göre hazırlanmış bir eser sayılamayacağı meydandadır. Ne olur
du sayın arkadaşlarımız bu konuda Birleşik Devletler protokolünü bir an 
benimseyerek hâkimin arkasından yürüseydiler. 

Nadir NADİ 

İŞ CUMHURBAŞKANINA KALIYOR (*) 

Postanın getirdiği memleket gazetelerinden Cumhuriyet Halk Partisi
nin mallarını müsadere için Demokrat Parti yüksek idare Heyetinin ver
diği kararda sonuna kadar ısrar edeceği anlaşılıyor. Şu arada Ortaşark 
yangınının hudutlarımıza dayanan alevleri, dünya durumunun varlığı
mızı tehdit eder mahiyeti, Türk halkının sıkıntıları ve ihtiyaçları, her şey, 

(*) Ulus Gazetesi: 8 Ağustos 1951-10819 
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her şey, unutulmuştur. D.P. mekanizması hummalı bir faaliyet içinde 
memleketin itibarını gölgelendirmeye bir aralık kuruldu diye sevindiğimiz 
demokratik rejimi sıfıra indirmeye ve memleketin siyasi hayatında sön
mek bilmeyecek bir kin ve garaz mücadelesi devri açmaya çalışıyor. 

Gözleri en iptidâi hisler ve garazlarla kararmış kimselere son dakika
larda bir hidayet erişip de siyasi hayatımıza içtimaî ahengimize ve vatan
daşlık tesanüdüne indirmek üzere oldukları bu darbeden vazgeçecekleri
ne ihtimal vermek zordur. 

Yüzkarası hadisede bizi müteselli eden, âdeta iftihar hissi duymaya 
sevkeyleyen keyfiyet tarafsız matbuatın Cumhuriyet Halk Partisine mu
halif ve demokratlardan ayrı siyasi partilerin ve hukuk adamlarımızın 
necip ve yüksek bir hamle içinde müteaddit surette izhar ettikleri hak ve 
hakikat sevgidir. 

Hukuk adamları saklamıyorlar : Bir hak dâvası mahkemede halledi
lir, Anayasa ruhuna mugayir bir hareketle, sadece kuvvet hakkına daya
nan hususi kanunlarla hak temin edilmez diyorlar. 

Tarafsız gazeteler haykırıyor, mahkeme yok mu? diye soruyor. Var, 
kanun da var, Anayasa da var, mahkeme de var, hâkimler de var, fakat 
mahkeme ve hâkim korkusudur ki Demokrat Şeflerini bu yumruk hak
kını kullanmaya sevketmiştir. Çünkü Türk hâkimlerini avuç içine alama
mışlardır. Sürü sürü yakalayıp, hapse atıp mahkemelere yolladıkları ma
sumları Türk hâkimleri hürriyetlerine iade etmiyorlar mı? 

Yapılmak istenen şey müthiştir. Cumhuriyet Halk Partisinin malları 
alınmıyor. Hürriyetin, hakkın, adaletin canı alınıyor. Ne Anayasa kalıyor, 
ne demokrasi mefhumu kalıyor, ne hükümet fikri kalıyor. Türkiye en ip
tidaî bir Afrika hükümeti mevkiine düşürülüyor dersek belki Afrikalılara 
iftira etmiş oluruz. Her halde çeşit çeşit faşist memleketlerin arasına dü
şüyoruz. 

Demokrat Partinin bir sene içinde memlekette hakkın ve vicdanın hür 
sesini nasıl boğarak bütün icraatiyle nasıl bir tethiş rejimi yarattığını an
lamak için (Cumhuriyet) in bahsettiği şu vakayı dikkatle ve ibretle dü
şünmek kâfidir. 

Cumhuriyet muhariri Halk Partisinin mallarının müsadere edilmesi 
teşebbüsüne karşı hukuk profesörlerinin fikirlerini sormak istemiştir. 
Bir profesöre telefon ediyorlar. Profesörün evde olduğu cevabını aldıktan 
sonra suallerini bilvasıta soruyorlar. Telefonda konuşan adam profesör
den şu cevabı getiriyor : Profesör çok rahatsız, yataktan çıkamayacak va
ziyette pek çok ateşi var... Mazur görünüz. 
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Başka bir telefonda, bir profesör konuşuyor, akşam dokuzda telefon 
ediniz, cevabını o vakit veririm diyor. Fakat akşam dokuzda bir kadın se
si profesörün uykuda olduğunu ve artık uyandırılmayacağım anlatıyor. 

İşte demokrat idaresi memleketi bu mânevi seviyeye düşürdü. Üni
versite profesörleri muhitinde bile böyle bir hava yaratan bir idare gör
mek Halk Partisi mallarının müsaderesini görmekten daha büyük bir fe
lâkettir. 

Mısır'ın "İslâm Kardeşleri, İran'ın "Fedâyanı İslâmları, Ürdün'ün 
"Cihadı Mukaddes" mensupları ferdleri öldürüyorlar. Bizde hür düşünce, 
hak ve adalet katlolunuyor. Bundan ancak kimlerin memnun olabilece
ğini tasrihe lüzum var mı? 

Memleketin itibarını; rejimin varlığını kurtarmanın artık yalnız bir yo
lu kalıyor. Çıkacak kanun tasdik edilmek üzere Cumhurbaşkanına arze-
dilecektir. 

Cumhurbaşkanlığı, mantıkin ve vicdanın sesini dinlemeden, her ar-
zedilen kâğıdı behemehal imzalayacak bir makine değildir. Cumhurbaş
kanı Sayın Celâl Bayar Atatürk'ün yetiştirdiği bir devlet adamıdır. Hal
kevlerine yeni rejimin bir nur ocağı vasfını vermek için Atatürk'ün emriy
le yapılan yardımlarda Bakan ve Başbakan sıfatiyle Celâl Bayar'ın da im
zaları vardır. Demokrat Şefleri kendilerinin de tasvip ve iştirak etmiş ol
dukları halleri hareketleri unutabilirler. Fakat Cumhurbaşkanının De
mokrat Parti ile vatan, hak ve adalet arasında bir tercih yapmak lâzım-
geldiği zaman ne yolda hareket edeceğini Türk tarihi dikkatle gözetle
mektedir. 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

H.P. NİN MALLARINI ALMA KANUNU DOLAYISİYLE (*) 

Bu kanun üzerindeki düşüncelerimizi daha önceki yazılarımızda 
açıklamıştık. Burada, Kamutayda pazartesi başlayan tartışmalara kuş 
bakışı bir göz atmak istiyoruz. 

Sözü geçen tartışmalar sırasında bir çok yardımcıya malik olan bir 
baş suçlandırıcı görüyoruz, o da Başbakanın kendisidir. 

C.H. Partisinin eski müfettiş ve milletvekili kendisinin görevli olduğu 
ve o sırada hiç bir itirazda bulunmadığı devir dahil bu partinin bazı icra
atına ve hatta Halkevlerinin mevcudiyetine o kadar ağır hücumlar yap-

(*) Kudret Gazetesi: 10 Ağustos 1951-1285 
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mıştı ki, insanın aklına din değiştiren ünlü "Frak" oymağı başkanı KLO-
VİS'e onu vaftiz eden Papanın söyledikleri geliyor; "Bugüne kadar neye 
taptı isen ona tap!" 

Herkes haklı olarak sorabilir; Acaba bu B.A. Menderesin son iman 
değiştirmesi midir? Günün birinde şimdi taptıklarını da yakmayacak mı
dır? Bugünkü arkadaşlarını da dünkülerini yaptığı gibi hep birlikte gö
rülmüş işler dolayısiyle yerin dibine batırmayacak mıdır? Bu gibi kimse
lere güvenenlere şaşarız. 

Pazartesi başlayan tartışmalarda ikisinin adı anılarak ve üçüncüsü-
nünki sessiz geçilerek üç kişi büyük suçlu mevkiine sokulmuştur : Ata
türk, İsmet İnönü, Celal Bayar. 

Atatürk ölmüştür. 

B.İ. İnönü Atatürk'e isnat edilen hareketler doğru ise ve suç özünde 
ise onlardan sorumlu benim diyerek, mertlik göstermiştir. Arada şunu 
da kaydedelim ki, eğer B.İ. İnönü Atatürk'e karşı Pazartesi günü Kamu
tayda takındığı durumu onun ölümü anından itibaren tam olarak takın
mış olsaydı pek çok şey değişirdi ve kendisi bugünkü durumda olmazdı. 

B.C. Bayar henüz ses çıkarmamaktadır, ancak bu sükûtunun çok sür
meyeceğini umarız. İleri sürülen "gasp" vesaire hareketlerinin ve antide
mokratik kanun ve tedbirlerin pek önemsiz olmayan bir kısmı onun Baş
bakanlığı ve Halk Partisi Genel Başkan vekilliği zamanına aittir. O, ise ne 
kendisini ne de Atatürk'ü savunmak için henüz birtek söz söylememiştir. 

Cumhurbaşkanlığı sorumsuzluğu bir insanı kendi geçmişini ve yıllar
ca Şefim deyip bunca iyiliğini gördüğü bir ölüyü savunmaktan meneder 
mi? Yakında sona ermesini beklediğimiz bu susuşa hayret ediyoruz. 

B.C. Bayar hiç bir vakit son günlerde adı anılmayarak kendi taraftar
larından gördüğü hücumları muhaliflerinden görmemiştir. 

Kamutayda Ata'nın aleyhinde söylenenler yetmiyormuş gibi bir de 
onun ne zaman akıl denkliğini mi, bilmeyiz neyi kaybettiği üzerinde ga
zetelerde tartışmalar başladı. 

Bu hususta çok acı olmasaydı çok gülünç diye sıfatlandıracağımız bir 
iddia 6 Ağustos tarihli "Kudret" te çıkan Demokrat Partili Milletvekili Dr. 
Sani Yaver'in iddiasıdır. 

Doktora bakılırsa Atatürk'ün aklı Cumhurbaşkanlığı Umumî Kâtibi 
Tevfik ve başyaveri Rusuhi'yi değiştirdiği sırada esasen bozulmuş veya 
zaafa uğramış bulunuyormuş. 
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Sözü geçen değişiklikler 1932 yılının başında, yani Atatürk'ün ölü
münden yedi yıl kadar önce yapılmıştır. Bu tarihle Ata'nın ölümü arasın
da geçen yıllar içinde Balkan bağlaşması yapılmış, Montrö anlaşması ile 
Türkiye boğazları tahkim etmek ve oralarda dilediği kadar kuvvet bulun
durmak hakkını kazanmış, Türk ordusu Hatay'a girmiş vesaire. 

Tabiat böyle "zayıflamış" veya "bozulmuş" akılların yüzde birini bazı 
kimselere verse de bir çok saçma lâf dinlemekten kurtulsak! 

İşin garip bir yönü de şudur ki, Bay Celâl Bayar, Atatürk'ün ölümün
den bir yıl önce Başbakan olmuştur. Vaktiyle bazı aşırı İnönü taraftarla
rı B.C. Bayar'ı Başbakanlığa getiren değişikliği Dr. Sani Yaver ve benzer-
lerininki gibi akıl zaafiyle izaha kalkmışlardır, ancak bunu açıkça söyle
meye cesaret edememişlerdi. 

Talihin ne acaip cilvesidir ki bugün ister istemez B.C. Bayar'm Baş
bakanlığa seçilişine de şâmil olacak olan akıl bozukluğu iddiasını onun 
taraftarları açıktan açığa ortaya atıyorlar. 

Üzerinde durduğumuz kanun münasebetleriyle bugünkü Cumhur
başkanının geçmişteki icraatı hakkında, onun adı anılmayarak yapılan 
hücumlar, ilk fırsatta o, bazılarının hoşuna gitmeyen her hangi bir duru
mu takındığı anda adı söylenerek yapılabilir ve yapılacaktır. B.C. Bayar 
bugün susarsa ilerde yapılacak suçlamaları hiç reddedemez. 

Bu gidişle B.A. Menderes de günün birinde kendi yaptığı hücumlar
da mündemiç bulunan fikirlerle C.H. Partisinin eski müfettişi sıfatiyle 
suçlandırılacağından emin olsun. 

Onun B.İ. İnönü'ye yaptığı hücumlarda görünüşte olsun haklı bulun
duğu nokta 1946 seçimleri dolayısıyle "bu seçimlerin hesabını da verme
ye hazır ve muktedir midir?" diye soruşudur. 

Ancak bu haklılık yalnız görünüştedir. Çünkü bu seçimlerin hesabı
nın ayrıca sorulması gerekir. Herhangi bir iş dolayısiyle bu hesabı iste
mek bir suç ve kötülüğü doğrudan doğruya cezalandırmayıp onu ileride 
menfaat koparmak ve sıkışılınca bir baskı vasıtası gibi kullanmak için 
koz olarak elde saklamaya varır ki, hem ahlaken iyi bir şey değildir, hem 
de devlet işlerini ancak karıştırmaya yarar. 

Demokrat Partinin 1946 seçimleri suçlularını aramaması kendisinin 
de 1954 de aynı şeyleri yapmasını kolaylaştırmak için miydi? Yoksa ken
disi her suç işlediği vakit karşı tarafa "senin de suçun var" diyebilmek 
için miydi? Meraklı bir muamma! 

Bu gibi anlayış, düşünüş ve usullerle devlet idare edilemez. Eğer bun
dan böyle, Türkiye son tartışmalar sırasında açığa vurulan zihniyetle 
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idare edilecekse dört kurucu başta olmak üzere Demokrat Partinin bir 
çok ileri gelenleri birer kenara çekilmeli ve geçmişle hiç ilgisi olmayanlar 
dümeni ele almalıdırlar. 

Yoksa samimiyetsizlikler ve iki yüzlülükler içinde bocalanıp durulur. 
Atatürk devri bir suç yığını ise, o devirde iş görmüş hiç bir devlet adamı 
geçmişi ile suçlandırılmaktan masun olarak iş göremez. Daimî bir baskı 
ve hattâ şantaja maruz kalacak kimselerin görecekleri işlerden de hiç bir 
hayır gelemez. 

Hikmet BAYUR 

BİR SİYASI AHLAK KANUNU : 

HÜKÜM YALNIZ MİLLETİNDİR (*) 

Türk milleti huzurunda ve tarih huzurunda, Büyük Millet Meclisi tek 
parti rejiminin millete karşı işlediği bir soygunculuğu -imkan nisbetinde-
tasfiye eden ve siyasî hayatımızda partilerin faaliyetini dürüstlük ve na-
musperverlik esasları içine alan bir adalet ve ahlak kanunu çıkarmış bu
lunuyor. Halk Partisinin suçlu olduğu gaasıplık ve suiistimalin bütün 
safhaları ve rakamları şimdi milletin karşısındadır. 

Abdülhamit nasıl hareket ettiyse, "Devlet benim" diyen bütün müste
bit hükümdarlar nasıl hareket ettilerse Halk Partisi de öyle yapmıştır. 
Kendi arzularını kanun ve ferman kılığına sokarak kendi menfaatına 
devlet hazinesini soymuştur. Vilayet, belediye ve köyleri soymuştur. Der
nekleri ve iktisadi teşekkülleri soymuştur. Vatandaşları soymuştur. Ve 
bu soygunculuğun yekûnu tarihte misli görülmemiş bir rekordur. Yirmi 
senelik kısa bir zaman içinde 200 milyon lirayı aşmıştır. 

Resmi rakamlar şunlardır : 

Devlet bütçesinden 27 366 750 L. 

Özel idarelerden 14 151 028 L. 

Belediyelerden 6 335 689 L. 

Köy bütçelerinden 519 615 L. 

Belediye bankasından 264 689 L. 

Yekûn 48 637 780 L. 

(*) Yeni Asır Gazetesi: 10 Ağustos 1951-14591 
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Ayrıca : 

Tahsisatı mestureden 

İktisadi teşebbüslerden 

Muhtelif yerlerden 

Aktarılan paralar 

9 248 819 

6 471 699 

1 108 254 

398 113 

Yekûn : 17 226 872 

1932'den 1950 yılına kadar nakden alınan paraların umumi yekûnu 
66 milyon liradır. Harpten evvelki para değeri nazarı dikkate alınırsa bu 
yekûnun bugünkü kıymeti en az üç misil yani 200 milyon liradır. Buna 
fesh edilen veye ettirilen derneklerden, halka zorla yaptırılan binalardan 
muhtelif şekilden de Halk Partisinin üzerine geçirilen gayri menkullerden 
elde edilen kıymetin ilâvesiyle yekûn rahat rahat 300 milyon lirayı bul
maktadır. Bir parti menfaatine bundan daha geniş ölçüde bir soyguncu
luğun değil Türkiyede, dünya tarihinde emsali yoktur. 

Bu korkunç yağmadan kurtarılarak Devlete, müesseselere geri verile
cek olan gayri menkuller bu yekûnun ancak bir cüzidir. Ötesi Halk Par
tisi erkânını zengin etmeye ve bu partinin millete karşı yürüttüğü propa
gandaya harcanmıştır. Bu acı hakikat karşısında Halk Partisinin utan
ması, susması, hak ve adalet adına teklif edilen bir kanuna samimi bir 
nedametle iştirak etmesi beklenirdi, değil mi? 

Halbuki, meşhur meseldir, "Yavuz hırsız ev sahibini suçlu çıkarır." 
Bunlar da böyle yapıyorlar. Devleti ve milleti kendileri soymamışlar da, 
Büyük Millet Meclisi onları soyuvermiş gibi avaz avaz feryadı basıyorlar 
ve Halk Partisinin genel başkanı, Millet Meclisi kürsüsüne çıkarak Ana
yasanın çiğnendiğinden, adalete aykırı hareket olunduğundan, parti dü
şüncelerinin bu karara hâkim olduğundan bile bahse cüret ediyor. 

Anayasa ve İsmet İnönü!.. Bu iki ismi yanyaııa getirebilir misiniz? 
1938'den 14 Mayıs 1950 tarihine kadar Reisi Cumhur olarak, ondan ev
vel başbakan olarak Anayasayı sistemli bir surette müstemiren ve kas-
den çiğneyen zat kimdir? Milletin bütün siyasi haklarını gasbeden "usur-
pateur" kimdir? Seçimleri acıklı bir komedyaya çeviren kimdir? Halk Par
tisi menfaatına bütün milleti iktisaden soyan ve soyduran kimdir? Baş
ta Anayasa olmak üzere, kendi idaresi zamanında çıkarılan bütün ka
nunları, seçim kanununu matbuat kanununu çiğneyen ve çiğneten kim
dir? Hep İnönü. Buna rağmen bugün o yolsuzlukların kısmen olsun ta
mirine karşı, Anayasa ve kanun rejiminin merriyetini iade eden bir ese-
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re karşı "protesto" da bulunan ve milletin hakkını millete iade kararını 
bir müsadere, bir soygunculuk şeklinde gösteren yine İnönü oluyor. 

İşte Halk Partisi budur. Milletin gözünden kaçmıyor. Buna karşı mil
li iradeyi temsil eden Büyük Millet Meclisi ne yapıyor? Yalnız bir yağma
yı kısmen olsun bertaraf etmekle kalmıyor, aynı zamanda siyasi partiler 
için, Anayasa mahiyetinde diyebileceğimiz, bir ahlâk rejimi tesis ediyor. 
Bundan sonra, herhangi bir siyasî partinin ekseriyet mevkiindeki nüfuz 
ve salahiyetini kendi menfaatine kullanmasına imkân bırakmayacak hü
kümleri vazediyor. 

Bu gün iktidarda bulunan Demokrat Partidir. Bu kanunun kapadığı 
suiistimal kapıları, Demokrat Partiye kapanmıştır. Gerçi bu parti, açık 
da olsa, o kapılardan geçmezdi ve geçmemiştir. Halk Partisinin yaptıkla
rını yapmak elinde olduğu halde yapmamıştır. Bütçeden değil milyonlar, 
yüz milyonlar, bir santim bile almaya tenezzül etmemiştir. Fakir olarak 
kurulmuş, fakir olarak muhalefet vazifesini yapmış, fakir olarak iktidara 
gelmiş... Ve fakir kalmıştır. Bütün kuvveti ve serveti vatandaşların sevgi 
ve itimadıdır. Bunun, kendisi için bir örf ve adet olan, bir karakter olan 
bu hususiyetin herkes için, bütün siyasî partiler için bir kanun olması
nı istedik ve öyle yaptık. 

Hüküm milletindir. 

M. TUNCER 

HALKEVLERİ TASARISI VE TEMİNATSIZ ANAYASAMIZ (*) 

Halkevlerinin Halk Partisinin elinden alınarak millete devredilmesi 
hakkında Demokrat Parti Milletvekillerinden bir kaçı tarafından Millet 
Meclisine sunulan ve hükümet tarafından da ister istemez desteklenen 
kanun teklifi, nihayet Büyük Millet Meclisince kabul edildi. 

Gerçi, kabul edilen kanun teklifi yalnız Halkevlerine inhisar etmiş de
ğil idi ise de mevzua kısa bir isim vermek için, Halkevleri cihetinden bu
nu ele almak istiyoruz. Çünkü! Toptancı İdarenin tahakküm yolu ile yap
tığı hak ve adalet mefhumları ile bağdaşmayan efal ve harekâtı o kadar 
çoktur ki, bunları birer birer sayacak yerde, bunlardan bir tanesinin üze
rinde durmak bile bu uğursuz idarenin millete neye mal olduğunu gös
termeye kâfi gelir. 

(*) Kudret Gazetesi: 11 Ağustos 1951-1286 
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Biz, bu yazımızda dünkü Halk Partisi hükümetlerinin, millet zararı
na bu kadar kötü yollara düştüklerinin sebebi üzerinde duracağız. Bizim 
hiç de iyi olmayan bir adetimiz vardır. Kötülükleri ortaya dökeriz; onları 
yapanları yerden yere vururuz; fakat hiç bir zaman, nasıl olmuş da bu 
kötülükleri yapabilmişlerdir sualini kendi kendimize sormayız; hastalığın 
âmilini bir türlü aramak istemeyiz. 

İşte bu son mesele da aynı ruh hali içinde mütalaa edilmiş; Demok
ratlar Halkçılara söylediklerini bırakmamışlar, Halkçılar da insafı bir ta
rafa bırakarak Anayasadan, mülkiyet hakkının çiğnenmesinden ve bu 
kanunun bir müsadere kanunu olduğundan bahsederek işi mugalataya 
sokmuşlardır. 

Şunu kısaca işaret ederek mevzua geçmek istiyoruz : Demokrat Par
tinin çıkardığı bu kanun, memlekette hüküm sürmekte olan bir parti ta
hakkümüne son vermek bakımından çok isabetlidir. Ancak, bu memle
kette bir partinin ezici çoğunluğuna dayanarak Anayasa ve insan hakları ile 
bağdaşmayacak hareketlerde bulunmasına ve kanunlar çıkarmasına bu ka
nun mâni olamaz. Meseleyi kökünden çözmek zarureti ile karşı karşıyayız. 

Halk Partisi, bir çeyrek asır bu memlekette devlet başkanı olan zâtın 
nüfuzu sayesinde ve onun taraftarlarından teşekkül eden Meclisteki ezi
ci çoğunluğa dayanarak canının istediği gibi icrayi hükümet eylemiştir. 
Partinin genel başkanı zâtın fikrine aykırı bir fikir serdetmek en büyük 
günah ve ihanet sayılmıştır. 

Bugün elinden malları alınan Halk Partisini kim ve onunla beraber 
kimler kurmuştur? Halk Partisine sayısız gelirlerin tedarikini, partinin 
malî durumunun en yüksek seviyeye çıkarılmasını kim tavsiye etmiştir? 
Halkevlerinin kurulmasında, o zamanki Halk Partisi zimamdarları ara
sında bugünkü Cumhurbaşkanı yok muydu? Halk Partisinin bütün nak
dî mevduatı İş Bankasında değil mi? İş Bankasını kim kurdu ve kimlere 
kurdurdu? Bu bankanın hisseleri kimlerdedir? Dr. Sani Yaver'in söyledi
ği doğru ise, İş Bankasının sermayesi, İstiklâl Harbinde Hindistan'dan 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilmiş paralarmış. 

Görülüyor ki, tek meclis, tek meclis içinde muhalefetsizlik, parti de
nilen hükümet taifesinin ezici çoğunluğu iktidarı ele geçirmiş bir zümre
nin saymakla bitmez kötülükler yapmasına imkân vermiş bulunuyor. 
İşin doğru ve makûl çözümü şöyle olacaktı : 

Dünkü Halk Partisi iktidarının değişmez Başkanı ile, bugünkü iktida
rın dünkü muhalefet başkanı, milletin önünde, birlikte işledikleri günah
ları itiraf edecekler; izalesi mümkün olan bütün kötülükleri ortadan kal-
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dırmak yolunu tutacaklardı. Ancak bu suretle milletin manevî affına 
mazhar olabilirlerdi. 

Bu da kâfi değildir. Anayasamız teminatsızdır. Anayasamız bu halde 
kaldıkça millet daimî bir huzursuzluk içinde kalacak ve memleketimiz 
bir hürriyet diyarı haline gelemeyecektir. 

Sadık ALDOĞAN 

PARTİLERİN DURUMU (*) 

Düne kadar yurdumuzdaki gelişmiş partiler arasında iki zengin, bir 
züğürt parti vardı. Zenginler Halk ve Demokrat partilerdir, züğürdü Mil
let Partisi idi. 

Şimdi Demokrat Parti yine zengindir. Resmî ilânları sömürmekte tut
tuğu yol sayesinde satılık bütün vicdan ve kalemleri satın alabilecek du
rumdadır. Bu işte gösterdiği zihniyete bakarak örtülü ödenekleri (tahsi-
sat-ı mesture) dahi aynı amaç uğrunda kısmen olsun kullanacağına 
hükmedebiliriz. Bir çok işadamının işlerini yürütmek için partiye bağla
nıp onu paraca destekledikleri ve destekleyecekleri de hiç şüphesizdir. 

Manevi bakımdan bu partilerde husule gelen değişiklikler şu suretle 
toplanabilir; O, kamutaydaki ezici çoğunluğunu rakipleri aleyhinde ka
nunlar çıkarmak uğrunda kullanarak, o suretle kuvvetleşmek çığırını aç
mıştır. 

Adalet cihazını bir yana bırakarak muhaliflerine doğrudan doğruya 
kanun çıkararak darbeler indirmek yolu çok kolay ve çekicidir. Bu ba
kımdan bu çığır bir kere açıldımıydı durmak güçtür. Nitekim daha C.H.P. 
nin malları işi bitmeden Atatürk'ün vasiyetini, hem de mahkemelere baş
vurarak değil, kanun çıkararak iptal etmek düşüncesi ileri sürüldü. Faz
la olarak da bütün bunlar Türklüğü yıkımdan ve gerilikten kurtaran bir 
adamı ve bir devleti kötülemek suretiyle yapılıyor. 

Yarın bu çığır iki türlü yola götürecektir. 

Bir yandan iktidardakileri kaygılandıracak ölçüde güç kazandıracak 
herhangi bir muhalif partinin gelişmesini baltalamak için kanunlar çı
karmak ve onu ezmek yoluna gidecektir. 

Öbür yandan Demokrat Partinin ileri gelenlerini, geçmişi kötüleyerek 
ve onların bu geçmişle ilgilerini ileri sürerek, partinin üst kademelerin
den atmak yolu tutulacaktır. Bunu başa geçmek isteyen o partinin genç 
veya eski devirde silik kalmış unsurlar yapacaklardır. 

(*) Kudret Gazetesi: 12 Ağustos 1951-1287 
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Önümüzdeki üç yıl içinde bu iki yol üzerinde epey gelişmelere şahit 
olacağımızı sanıyoruz. 

Arada şunu tekrarlayalım ki, demokrasiyi ve Anayasanın hükümleri
ni tam olarak yürütmek iddiasiyle halktan oy toplayan Demokrat Parti 
için vaktiyle C.H.P. de şunu veya bunu yaptı demek mazeret teşkil etmez. 
Çünkü Demokratlar aynı şeyleri yapmamak için iktidara getirilmişlerdir. 

Halk Partisi varlığının hemen bütününü kaybetmiştir ve bundan son
ra kaybedecek büyük bir şeyi kalmamıştır, dolayısiyle o da züğürt bir 
parti olmuştur. 

Atatürk vasiyetiyle ona yalnız iki köşk bırakmıştır. Bu vasiyete göre 
gelirlerin ufak bir kısmı beş kişiye ve büyük kısmı ise Tarih ve Dil Kurul
larına gitmektedir. Dolayisiyle bu vasiyetin iptalinden C.H.P. müteessir 
olmaz, bilakis o Demokrat Partice açığa vurulacak olan Atatürk düşman
lığından manen faydalanır. 

Bugüne kadar Halk Partisi iki kutup arasında bocalıyordu : 1) Malla
rına ilişilmesin diye iktidardakilere karşı uysal olmak, 2) Demokrat Par
tiyi sarsmak ve günün birinde iktidara geçebilmek için pervasızca müca
dele etmek. 

Uzun zaman ilk düşünce üstün geldi, esasen başlangıçta Halk Parti
si kendi yanlış ve fena hareketleri altında manen ezilmiş bir durumda idi 
ve Demokratlar daha fenasını yapıncaya kadar susmaya mecburdur. 

O sustukça veya nisbeten hafif bir muhalefette bulundukça iktidar 
ona az ilişti. Son haftalarda B.Ş. Günaltay'ın ağır hücumları karşısında 
Demokrat Parti bilinen kanunu çıkarttı. 

Ancak bundan sonra C.H.P. nin pek korkacağı kalmadığından hü
cumlarını arttırması kolay olacaktır. 

Para bakımından bu parti şimdi aşağı yukarı Millet Partisinin duru
muna düşmüş ise de onda zengin kimseler daha çoktur. Bundan başka 
o da Demokrat Partinin muhalefette iken yaptığı gibi, ilerde C.H.P. ikti-
rada geldiği takdirde hükümete dayanarak kârlı işler görmeyi uman iş 
adamlarından para elde edebilir. Halbuki meşru olmayan yollardan zen
ginleşme işini yasak etmeyi esaslı bir umde edinmiş olan Millet Partisi 
bunu yapamaz. Onun en övünebileceği yön de budur. O gerçekten bu
gün "Fakrım fahrımdır" diyebilecek bir durumdadır. 

Bu yüzden Halk Partisiyle Millet Partisi arasında para bakımından yi
ne oldukça fark kalacaktır. Bunu yazarken C.H.P. nin eskiden olduğu gi
bi "mideciler" e itibara devam edeceği ihtimaline dayanıyoruz. Bundan 
vazgeçer ve programına da ona göre hükümler koyarsa iş değişir. 
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Bugünkü züğürtleşmiş haliyle C.H.P. de nüfuz bir yandan B.İ. İnönü 
ve Ş. Günaltay gibi halkça tanınmış şahsiyetlerde, öbür yandan da se
çimlerde ve sair işlerde kendi şahsî servetleriyle iş görebilecek kimseler
de toplanıp şu veya bu adı taşıyan kurulların ve kongrelerin nüfuzu da
ha da azalacaktır. 

Son günlerin olayları Millet Partisinin durumunda bir değişiklik yap
mış değildir. C.H.P. nin züğürtleşmesi iki muhalif partinin maddî duru
mu arasında yukarda andığımız farklarla bir yakınlaşma husule getir
miştir. Demokrat Partinin kanun çıkarma yolu ile her istediğini yapma
ya koyulması ise bütün muhalefet için olduğu gibi Millet Partisi için de 
tehdit edici Demokles kılıcıdır. 

İktidara karşı yapılan mücadelede M.P. daha az, C.H.P. nispeten da
ha çok para ile çalışacaklardır. Millet Partisine karşı geçmişine ait isnat 
yapılamaz, öbür muhalif partiye karşı yapılabilir. 

Servetler arasındaki ölçüsüz fark pek azaldıktan sonra her iki muha
lif parti için esas başarı âmilleri : Programların halkça tutulma derecesi, 
inan kuvveti, içerdeki tesanüt ve inan birliği, çalışmaktaki azim, yürekli
lik ve doğruluk sayesinde millete güven verme yönleri olacaktır. 

Hikmet BAYUR 

HALKEVLERİ (*) 

Halkevlerinin mülkiyetinin tespiti, bütün memlekette büyük akisler 
uyandırdı. Biz burada bunun hukuk bakımından neticelerini tetkik ede
cek değiliz. Asıl maksadımız, Halkevleri denilen binaların, kime ait olur
sa olsun halka hizmet edip edemediği noktasında durmak ve hiç olmaz
sa bundan sonra alacağı vaziyete göre faydalı bir hale getirilmesini iste
mektedir. 

Memleketimizde bir çok şeylere iyi düşüncelerle girişilir. Fakat, ne
dense, zamanla maksattan uzaklaşılır ve büsbütün başka bir şey mey
dana çıkar. Böyle olunca da hiç bir fayda elde edilmez. Halkevlerinde 
böyle bir hal vardır. Muhtelif şehirlerimizi dolaştığınız zaman, mimarisi 
bambaşka ve hemen göze ilişen bir bina gördüğünüz ve sorduğunuz za
man bunun Halkevleri olduğunu anlarsınız. Pencerelerinden baktınız mı 
içerisinde kimse bulamazsınız. Bahtınız varsa, can sıkıntısından kurtul
mak için birbirleriyle güreşen birkaç kişiye rastlarsınız. Kapı önünde, 
acaba içeri kimse girecek mi diye merakla beklerseniz saatler geçer, ne 

(*) Yeni İstanbul Gazetesi: 15 Ağustos 1951-622 
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giren vardır, ne de çıkan. Ara sıra verilen balolar, parti toplantıları bura
ları biraz canlandırır. Halbuki memleketimizin kültür noktasından ay
dınlatılmaya büyük bir ihtiyacı vardır. Hangi partiden olursa olsun va
tandaşları burada toplamak ve onlara yeni devlet ve cemiyet hayatımızı 
tanıtmak lâzımdır. Bu noktaya hiç temas edilmediğini söylersek herhal
de mübalağa etmemiş oluruz. Bu vaziyete göre Halkevleri daha ziyade bir 
parti toplanma yerinden ileri gidememiş ve asıl maksadına erişememiş
tir. Yapılan binaların büyük ölçülerde tutulması, idarelerinin büyük 
masraflara ihtiyaç göstermesi ve gelir denilen şeylerden mahrum bulun
ması, bunları hükümet ve belediyeler için bir yük haline getirmiş ve bu
nun neticesi olarak birtakım aksaklıklar da ortaya çıkmıştır. 

Bir zamanlar en ihmal edilmiş bir vilayetimizin merkezi olan Ankara 
yeni Türk Cumhuriyetinin başkenti olarak tespit edildiği vakit düşünü
len şey, burasını bir kültür merkezi yapmak ve bütün yurdu buradan ay
dınlatmaktı. Bu fikir hamlesini yalnız okullarımızdan bekleyemezdik. Bil
gi yurtlarından evlerine dönen çocuklarımızı aile muhitinde de Cumhu
riyete yakışan bir zihniyet ile yetiştirmek lâzımdı. Halkevleri, gençleri ol
duğu gibi onların ana ve babalarını da hakikî demokrasi ideallerine göre 
hazırlayacak, onlara medenî bir hayatın icap ve zaruretlerini anlatacak 
ve aydınlatacaktı. Bunun için büyük binalara, muhteşem salonlara lü
zum yoktu. Mütevazi binalar içinde de bu propagandalar yapılabilirdi. 
Atatürk bunu her yerde yapmış ve hiç bir zaman lükse ehemmiyet ver
memişti. Fakat nedense, bilhassa idare âmirlerimiz bu işi başka mânada 
anladıklarından Halkevleri hakikati halde birer gösteriş âbidesi olmuş ve 
sonra da Halk Partisinin siyasî toplantılarına yaramıştır. 

Halbuki parti üyeliği düşünülmeyerek bütün vatandaşların buralar
da toplanması ve kendilerini politika-dışı kültür dâvalarına vermeleri 
icap ederdi. Bu binalarda birer "yol gösterme" teşkilâtı kurularak hasta
ların nerelerde tedavi olunabileceği, meslek seçmek isteyenlere ne gibi 
imkânlar bulunduğu gibi konularda uğraşılsaydı, iş bulmak ve işçi ara
mak isteyenlere yol gösterilseydi, halkın sevgisi kazanılır ve memlekete 
de büyük hizmetler edilmiş olurdu. 

Memleketimizde bilhassa halkın anlayacağı tarzda hazırlanmış meş
herlere büyük bir ihtiyaç var. Her şeyin canlı gösterilmesi sayesinde hal
kı aydınlatmak daha kolaydır. Onun için meselâ verem ve bulaşıcı hasta
lıkların tedavisi ve bunlardan sakınmak çareleri; topraktan fazla mahsul 
almak, haşaret ile mücadele etmek, iyi mal yetiştirmek, mesken ve ahır
ların ucuz ve maksada yarar bir tarzda yapılması, hayvan bakımı gıda iş
leri gibi çok mühim konular ele alınabilirdi. Hattâ bu gibi meşherleri bir 
Halkevinden ötekine götürerek umumî kalkınmamızda kullanabilirdik. 
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Şimdi Halkevlerine böyle bir anlayışla yeni bir şekil vermek lâzımdır. 
Bu tarzda faaliyet gösteren müesseselere yardım etmek Milli Eğitim Ba
kanlığına düşer. Ve yardım da yerinde yardımdır. Biz şayet bunu yapmaz 
ve bu binaları yine siyasî gayeler için kullanırsak, hem iç politika dedi
kodularını tutuşturmuş, hem de mutlaka yapılması icap eden kültür fa
aliyetimizi ihmal etmiş oluruz. 

İstediğimiz şey, Halkevlerine, millî kalkınmamıza uygun bir faaliyet 
imkânı verilmesidir. 

Habib Edip TÖREHAN 

HALKEVLERİ (*) 

Halkevleri, Türk Ocağının devrin şartlarına göre ayarlanmış ileri bir 
şeklinden ibarettir. Saltanat idaresinin çöküntüleri arasında kurulan 
Türk Ocağı bize milliyetimizi, benliğimizi, kültürümüzü ve tarihsel varlı
ğımızı kurtarmak ülküsünü aşılamaya çalışıyordu. Kendi yurdumuzda 
bir yabancı, bir sığıntı gibi yaşadığımız o karanlık yıllarda bu bakımdan 
Türk Ocağının inkâr edilemez büyük hizmetleri geçmiştir. 

Milli bağımsızlığımızı kazandıktan ve devrin şuurunu yürürlüğe koy
duktan sonra Türk Ocağı da artık devrini yaşamış bir müessese haline 
gelmişti. Onun yerine devrin prensiplerini halka aşılayacak, gençliğin 
kültür ihtiyaçlarını gidermeye yarayacak bir müesseseye ihtiyaç vardı. 

İşte bu düşünce ile Atatürk Türk Ocaklarını kapatmış, Halkevlerini 
kurmuştur. 

Tek parti devrinden bugüne kadar evlerin nasıl idare edildiğini, başa
rı derecesinin nereye kadar vardığını burada tartışacak değiliz. Meclisten 
çıkan son geri alma kararı üzerinde fikir yürütmeye de lüzum görmüyo
ruz (bu konuya dair düşündüklerimizi zamanında yazmıştık). 

Kültür alanında çok gayret bekleyen yurdumuzda Halkevlerinin -kıs
men de olsa- bir ihtiyacı karşılayacağına şüphe yoktur. Her bakımdan az 
hareketli, fikir kesafeti çok zayıf birçok -Anadolu köşelerinde içinde kitap 
okunan, konferans verilen, piyesler oynanan, resim sergileri tertip edilen, 
kültür filmleri gösterilen bu evler gençlik için çok faydalı idi. 

Halk Partisinin mülkiyetinden çıkarıldıktan sonra Halkevlerini gene 
aynı gaye uğrunda kullanmaya devam etmek bizce tutulacak en doğru 

(*) Cumhuriyet Gazetesi: 16 Ağustos 1951-9713 
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yoldur. Vatandaşların ruh ve fikir gıdasını sağlamak, halk eğitimini ge
liştirmek maksadı ile her memlekette bu gibi kültür müesseseleri vardır. 
Bizim ise bunlara her yerden fazla muhtaç olduğumuz meydandadır. Mil
lete yüz milyonlarca liraya malolan bu yapıları olur olmaz sebeplerle da
ğıtmaktansa bir elde toplamak ve Atatürk'ün vaktile çizdiği yoldan ayrıl
mamak çok yerinde bir karar olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığının idare
sine mi verilir, ayrıca hükmî şahsiyeti haiz bir kurul mu meydana getiri
lir, her halde politikadan tamamı ile uzak, yüzde yüz kültür ve sanat 
alanlarında halka hizmet gayesine bağlı bir müessese olarak bu evleri ya
şatmak lâzımdır kanaatindeyiz. 

Bu takdirde Halkevleri için her yıl ayrılan ve ilk defa olarak galiba yal
nız bu yıl bütçesine konmayan ödenekleri de yeniden ihdas etmek gere
kecektir. Toplamı, aldanmıyorsam iki milyonu geçmeyen bu ödeneklere 
dair çok dedikodular işittik. Bir partinin kayıtsız şartsız ve hele kontrol
süz idaresine bırakılmış müesseselere dair herkes her şey söyleyebilir. 
Hürriyet rejiminin kısıldığı yerlerde fiskos gazeteleri piyasayı baştan ba
şa kaplar ve bunların yayamayacağı hiç bir haber yoktur. 

Fakat çok partili bir idare sisteminde bir işe ayrılan bir ödeneğin baş
ka bir yere kaydırılması imkânsızdır. Halkevlerinden yüz binlerce, mil
yonlarca vatandaş istifade edecektir. Bu müesseseleri yakından bilen bir 
okurum geçenlerde bana gönderdiği bir mektupta Halkevlerindeki kitap 
sayısının Millî Eğitim Bakanlığı emrindeki kitaplıklardakilerden çok üs
tün olduğunu söylüyordu. Kültür bakımından ihtiyaçlarına sınır çizeme-
yeceğimiz yurdumuzda Halkevlerinin çalışmasına son vermek değil, bel
ki bu çalışmaları daha da hızlandırmak, geliştirmek zorundayız. Gece 
kursları açarak okur yazarlığı olmayanlara ders verdirmek, her türlü 
konferanslar tertip ederek halkın bilgisini arttırmak, vatandaşları sık sık 
bir araya getirerek memleket dâvaları üzerinde, politikaya sapmaksızın 
beraberce zihin yormak çok faydalı neticeler doğurmaya namzed teşeb
büsler olacaktır. 

Hükümetin bu hususta alacağı kararı yakın bir ilgi ile beklemekteyiz. 

Nadir NADİ 
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15 - İŞÇİ ÜCRETLERİ 
Bu dönemin önde gelen sorunu tek parti yönetimini tasfiye ede

rek çok partili yönetimin kurumlaşmasını sağlayıcı düzenlemeleri 
gerçekleştirmekti. 

Ekonomik gelişimi ve iletişim araçları yeterli olmayan, demok
rasi kültürü oluşmamış bir toplumda çok partili özgür yönetimin iş
lerliğini sağlamak kolay olmadı. 

İlk aşamada çok partili yönetimin güvencesi ekonomik yapıyı 
güçlendirme, dengeli gelir dağılımını sağlama girişimleri başlatıl
dı. Zenginliği sanayileşmede gören yeni yönetim, öncelikle işçi 
haklarını düzenlemeye yöneldi. Ayrıca süper güç durumundaki 
kuzey komşumuzun tarihi amacına ulaşmak için ülkemize rejimi ih
raç etme girişimlerinin yoğunlaşması, dengeli ekonomi, sağlam 
sosyal yapı oluşturmayı gerektiriyordu. 

İlk girişim, işçilere hafta ve genel tatil günlerinde ücret öden
mesini düzenleyen kanunun çıkarılması oldu. 

5837 Numaralı, İşçilere Hafta Tatili ve Genel Tatil Günlerinde 
Ücret ödenmesi hakkındaki Kanunun hazırlığı ve görüşülmesi, eko
nomi tarihimizin gelişimini yansıttığından tutanaklardan aynen 
alındı. 

İşçilere Hafta Tatili ve Genel Tatil Günlerinde Ücret Verilmesi Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Çalışma ve Bütçe Komisyonları raporları 

HAFTA TATİLİ VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE İŞÇİLERE ÜCRET 
Ö D E N M E S İ HAKKINDA KANUN TASARISININ GEREKÇESİ (1) 

1. Hemen bütün memleket lerde hafta tatili ile alâkalı mevzuat , men

şe ve sebeplerini iki membadan almışlardır. Bunlardan biri dinî, diğeri iç

t imaidir. Bütün büyük dinler haftada bir günü ibadete ve ist irahata tah

sis eylemişlerdir. Sosyal sebeplere gelince; bunlar bi lhassa sınaî ve inkı

lâp ile beraber kendilerini göstermişlerdir. Fabrikalarda ve kapal ı iş yer

ler inde haftanın altı gününde durmadan çalışan işçi, bir gününü ailesi 

efradı ile birlikte istirahat ederek geçirmek ihtiyacını duymuştur . Saba

hın çok erken saatlerinde iş başına giden ve akşamın geç vakit ler inde 

(1) Tutanak D. C.9, B.lll.s. Sayısı 278, S. 1-9 



İŞÇİ ÜCRETLERİ 

2127 

evine dönebi len işçi, ailesi efradı ile beraber bir gün kalabi lmek ve aile 

hayat ının dinlendirici havasını makine gürül tüsünden uzak olarak his

setmek ihtiyacını her insan gibi duymuş, bir taraftan da haftada bir gün 

d in lenme ve ertesi gün taze bir kuvvetle işine dönebi lmek fizyolojik ve 

ekonomik bak ımdan da bir zaruret olmuştur. Filhakika ağır şartlar altın

da haftanın altı gününde çalışmış olan işçi, sağlığını ve çal ışma kabil iyet 

ve kuvvetini idame ettirebilmek için istirahata muhtaçtır . Diğer taraftan 

d in lenmek imkânına malik o lmadan mütemadiyen çalışan, yorulan, has

talanan ve istihsal kabiliyetini kaybeden işçi, umumi ekonominin prodük

tivitesi içinde de lâyık olduğu rolü oynamaktan uzak kalacaktır. Millî bir 

k ıymet olan işçinin bu bakımdan dinlendirilmesi lâzımdır. 1925 tarihli 

Hafta Tatili Kanunu bâzı istisnalarla Türkiye'de hafta tatilini ihdas eyledi. 

Fakat hafta tatilinin kabul edilmesi dâvanın yalnız bir cephesini hal

letmiştir. Hafta tatil inden beklenen maksadın hasıl o lması için tatil yap

tığı gün için işçiye, gelirini teşkil etmekte olan ücretinin ödenmes i lâz ım

dır. Zira birçok ahvalde işçi, aldığı gündelikle ancak günü gününe geçin

mekte ve çal ışmadığı yedinci gün için başka bir geçim kaynağ ına sahip 

bu lunmamaktad ı r . Ücret seviyeleri umumiyet le işçilere her hangi bir ta

sarrufa imkân vermedikleri için kanunen kendisine hafta tatili hakkı ta

nındığı halde işçi çal ışmayı tercih eylemektedir. Bu hal hafta tat i l inden 

bekleni len fayda ile bir tezat teşkil eylemektedir. Hafta tati l inden bekle

nilen sosyal, fizyolojik ve ekonomik neticeleri elde edebi lmek için işçiye 

hafta tatili gününde hiç değilse yarım günlük ücretin ödenmesi lâzımdır. 

Birçok Garbî Avrupa memleket ler inde akdedi lmiş olan toplulukla iş mu

kaveleleri tatil günü ücret ödenmesini mutazammın hükümler i ihtiva et

mektedir . Diğer bir kısım memleket ler ve bi lhassa Cenubi Amer ika Hü

kümetler i ücretli hafta tatilini mevzuat la teyit eylemişlerdir. Harbden ev

vel 1929 da Çin'de ve 1936 yı l ında Meksika'da ve İkinci Dünya Harbinin 

bidayet inden beri de İran, Pakistan, Hindistan, Brezilya, Şili, Polonya, 

Peru, Venezüel la 'da bu konuya dair mevzuat kabul o lunmuştur . 

Memleket imizde toplulukla iş mukaveleleri akdedi lmesi s istemi geliş

memiş o lduğu için işçilerimize ücretli hafta tatilinin bir kanunla tanın

ması icabetmiştir. 

2. Her memleket te dinî ve millî bayram günleri büyük bir y ekûn tut

makta, birkaç memlekette bugünlerin adedi bir aya kadar ç ıkmaktadır . 

U m u m i olarak bugünler, birçok memleket lerde 10-15 gün aras ında de

ğişmektedir . Umumiyet le çal ışı lmayan bugünlerde işçiyi ücret inden ta-
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m a m e n mahrum eylemek onun dar olan bütçesinde büyük bir açık tev

lit edebilir. Dünyanın birçok memleket ler indeki gibi memleket imizde de 

ücret seviyeleri her hangi bir tasarrufa imkân vermediğ i için çal ış ı lmayan 

dinî ve millî bayram günlerini işçilerin, maddi huzursuzluklar ı içinde ge

ç irmemeler i için, aylıkla çalışan kimselere bugünler için nasıl ücret öde

niyorsa işçilere de gündeliklerinin yarısının veri lmesi sosyal bir vec ibe ol

muştur . 

Bu tasarı kanunileştiği takdirde Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günle

ri Kanununa uygun olarak işçilerimize yar ım ücret ödenecek tatil günle

rinin adedi 14,5 olacaktır. Şayet işin mahiyet i icabı veya diğer muhtel i f 

sebeplerden ötürü işçi bu tatil günlerinde de çal ışmak mecbur iyet inde 

kalırsa, bugünler in karşı l ığında bir buçuk misli bir ücrete hak kazana

caktır. Ayr ıca İş Kanununun 46 ncı maddes ine göre 29 Ekim gününde 

işçiler çal ışmadıkları takdirde tam ücret ve o gün çalıştıkları takdirde iki 

misli ücret a lmak hakkını haizdirler. 

Genel tatil günlerinde işçilere ücret veri lmesi prensibi b i lhassa son 

yıllar içinde çok taammüm eylemiştir. Bugün genel tatil günler inde işçi

lere ücret ödemeyi kabul eden 40 a yakın memleket vardır. 

Bu umumi izahlardan sonra maddeler üzerinde aç ık lamalarda bulu

nulması uygun olur. 

Madde 1 : Yar ım ücretli hafta tatilinin şimdilik yalnız İş Kanununun 

uygulandığ ı yerlerde çalışan işçilere tanınması esası kabul o lunmuştur . 

5518 numaral ı Kanunla tadil edilen İş Kanununun 2 nci maddes in in c 

fıkrası gereğince, çalıştırdıkları işçi miktarı bak ımından İş Kanunu şü

mulüne girecek mahiyette o lmamakla beraber mahiyet ve ekonomik du

rumlar ı itibariyle İş Kanunu hükümler inin kısmen veya t amamen mahal 

veya iş kolu itibariyle kendilerine teşmili lâzımgelen işler ve işyerleri Ba

kanlar Kurulu karariyle tespit edildikten sonra bu kanunun 10 işçiden 

daha az işçi çalıştıran işyerlerindeki işçilere de tatbiki m ü m k ü n olacaktır. 

Madde 2 : Yar ım ücretli hafta tatiline hak kazanmak için iş müddet 

leri ile alâkalı n izamnamelerde tespit edilen müddet lere uygun olarak 

haftanın altı gününde çalışı lmış olması esasının kabul edilmesi, hem tat

bikatta temin edeceği kolaylık hem de sosyal adalet bak ımından uygun 

görülmüştür . Esasen ücretli hafta tatilini prensip olarak kabul ey lemiş 

olan diğer memleket lerde yalnız altı gün devamlı olarak çal ışmış o lmak 

şartiyle iktifa eylemektedirler. 
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Madde 3 : Yukarıdaki maddede kabul edilen altı gün devaml ı olarak 

çal ışma şartını hesaplarken kanunen iş müddet inden sayı lan zamanlar

la günlük ücret ödenen veya ödenmeyen resmî ve dinî tatil günler inin, 

ev lenme hal inde üç güne kadar, ana veya babanın karı veya kocanın kar

deş veya çocukların ö lümü halinde iki güne kadar veri lmiş izin müddet 

leri ile iş veren tarafından verilen diğer izinlerin fiilen çalışı lmış günler gi

bi nazara al ınması esası kabul edilmiştir. Zira burada bahis mevzuu edi

len zaman ve günlerin hesaba kat ı lmaması hal inde yılın birkaç haftasın

da işçinin haftalık ücretli izin hakkından mahrum kalması mümkündür . 

Bayramlar, ev lenme ö lüm doğum herkes gibi işçinin de karşı laşacağı ta

biî hallerdir. Bu gibi tabiî ve mâkul sebepleri çalışı lmış günler gibi, hesa

ba katmakta sosyal adalet bakımından büyük bir fayda mülâhaza olun

muştur . 

Madde 4 : Birçok memleket ler bayram ve genel tatil günler inde işçile

rine ücret ödemeyi kabul eylemişlerdir. Bugünler in adedi memleket ten 

memlekete değişmekle beraber umumi olarak 10-15 gün arasındadır . 

2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Kanununa göre memleket imiz 

deki tatil günleri yekûnu on beş buçuktur. Bu yekûn içinde işçiler yan-

lız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü çalıştırı lamazlar. U m u m î olarak 

çal ış ı lmayan dinî ve millî bayramlarda işçilere ücret ve rmemek , onları 

herkes için kabul edi lmiş olan bu nevi günlerin nimet ler inden istifade et

t i rmemek gibi bir netice vereceğinden İş Kanununa tâbi olan iş yerler in

de çal ışan işçilere 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil ler Kanunu ile 

bu kanuna ek bulunan 3466 sayılı Kanunda yazılı genel tatil günler inde 

çal ışmadıklar ı takdirde hiçbir iş karşılığı o lmaksızın o güne ait ücretleri 

yar ım olarak tatil yapmayarak çalıştıkları takdirde ise kat lanı lan mahru

miyeti karşıl ığında, bugünlere ait ücretleri bir buçuk misli o larak ödene

cektir. 

Madde 5 : Devletin idare ve murakabesi alt ında bulunan veya Devlet 

nam ve hesabına işleyip de Millî Savunma ile alâkalı olan müessese lerde 

Hafta Tatili Kanununun 7 nci maddesine göre y ı lda 15 hafta müddet l e 

hafta tati l inden istisna edilebilen işçilere de çalıştıkları hafta tatili günü 

için bir buçuk misli ücret ödenmesi kabul edilmiştir. Yukar ıdaki madde 

için zikreylediğimiz mütalâa, yani hafta tatil inden mahrumiye te makabi l 

bunun % 50 fazla ücret ödenerek telâfisi, aynen burada da varittir. 

Madde 6 : Bâzı hallerde ve işin mahiyeti icabı işçiler mutat hafta ta

tili gününde çal ışmakta fakat buna mukabil haftanın diğer bir gününde 
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ça l ışmayarak istirahat etmektedirler. Bu gibi işlerde çal ışmadıklar ı gün

de sıkıntı ve mahrumiyete mâruz kalmamalar ı ve istirahatlerini nisbî bir 

huzur içinde geçirebilmeleri için hiçbir iş karşılığı o lmaksız ın hafta tatili 

günü yer ine kaim olan çal ışmadıkları günün yar ım ücreti ödenecekt ir . 

Bu madde birinci madde ile konulan prensibi teyit etmektedir . 

Madde 7 : İş kazaları, Meslek hastalıkları ve hastalık ve Anal ık sigor

taları Kanunlar ına göre İşçi Sigortaları Kurumunca sigortalı işçilere iş 

göremezl ik süresince bu kanunlarda tespit edilen nispete göre bir ödenek 

ödenmes i kabul o lunmuştur. İş göremezlik hafta tatiline rast layan gün

de de devam etmiş ise aynı ölçülere göre bir ödeneğin işçiye ödenmes i ta

biî ve sosyal adalet prensiplerine uygun görülmüş ve İşçi Sigortaları Ku

rumu taraf ından böyle bir ödeneğin ödenmesinin sağ lanması bu madde 

ile derpiş edilmiştir. 

Madde 8 : Hafta, 15 gün ve ay hesabiyle çalışan işçilere hafta tatille

ri için ödenecek yar ım ücret, normal bir çal ışma gününe tekabül eden 

ücretin yarısı olarak kabul o lunmuştur. 

Madde 9 : Birçok işçiler saat veya parça hesabiyle veya götürü olarak 

çal ışmaktadır lar. Bunlar için ödenecek hafta tatili ücreti, bu gibi işçile

rin haftanın çalışılan altı günü zarfından kazandıkları ücret y ekûnunun 

on ikide biri olarak tespit o lunmuştur. Bu suretle bir vasati bu lmakta ve 

işçi veya iş veren bir haksızl ığa uğramamış olmaktadır. 

Madde 10 : Aylık ücret alan işçilerin aylıkları içinde umumiyet l e haf
ta tatiline ait ücretler de dahildir. Fakat bu gibi işçiler hafta tatili günün
de de çalıştıkları takdirde bu mahrumiyet ler ine mukabi l kendi ler ine ay
l ıklarından ayrı çalıştıkları hafta tatili günü için bir ücret ödenmes i ka
bul o lunmuştur . Bu madde 4 üncü madde ile konulan prensibin tabiî bir 
neticesidir. 

Madde 11 : Hafta tatili için işçilere ödenen ücret normal bir iş günün

de kazanı lan ücretin yarısıdır. Fazla mesai, primler ve normal iş saatleri 

d ış ında hazır lama, tamamlama ve temizleme işlerinden ötürü kazanı lan 

ücret normal ücrete dâhil değildir. Bu sebepten bu kanunla hafta tatili 

gününde ödenecek ücretin hesaplanmasında bu gibi m u n z a m ücretler 

nazara al ınmaz. 

Madde 12 : Hiçbir mücbir ve iktisadi sebep yok iken iş veren işletme

yi ihtiyari olarak durdurabil ir ve bu suretle işçilerin ikinci maddede der

piş edilen şartı yerine getirmelerine mâni olabilir. Böyle bir haksızl ığı ön

lemek için mücbir ve iktisadi bir sebep o lmadan iş yer indeki çal ışması

nın haftanın bir veya birkaç gününde iş veren taraf ından tatil edi lmesi 
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hal inde, haftanın çal ışı lmayan bu günleri ücretli hafta tati l ine hak ka

zanmak için çalışı lması gereken altı günün hesap lanmas ında nazara 

alınmıştır. 

Madde 13 : Bir iş yer inde işin bir haftadan fazla bir müddet le tatil 

edi lmesini mucip mücbir bir sebep hadis olduğu takdirde İş Kanununun 

15 inci maddesinin III numaral ı bendi gereğince mücbir sebeplerden ötü

rü çal ış ı lamayan günler için işçilere yar ım ücret ödenir. Hafta tatili günü 

için ücret ödenmesi kabul o lununca yukarıdaki sebeplerin zuhuru hal in

de bu sebeplerin devamı müddet ine tesadüf eden tatil günler inde işçile

re diğer günler gibi yar ım ücret ödenmesi tabiî ve mantıki görülmüştür . 

Madde 14 : 394 sayılı Hafta Tatili Kanununun 3 üncü maddes i bir kı

sım işleri tatilin şümulü dışında bırakmıştır. Buralarda çal ışan işçiler 

haftanın bütün günlerinde çal ışmakta ve ücretlerini a lmakta o lduklar ın

dan bu kanunun bu gibi işlerde çalışanlara uygulanması derpiş edi lme

miştir. 

Madde 15 : Bu kanun hükümler ine aykırı olarak mukave le akdedi le-

meyecekt ir . Hafta tatili umumi sağlığı, ekonomik ver imi ve u m u m i sosyal 

adaleti a lâkadar etmesi bakımından cemiyetin heyeti umumiyes in i ilgi

lendiren bir intizamı âmme müessesidir. Bu bak ımdan herhangi bir m u 

kavele ile bu kanunla sağlanan ücretlerden feragat edi lemez. 

Madde 16 : Bu kanunun gayesi işçilere hafta tatili ve genel tatil gün
ler inde gelirlerini teşkil etmekte olan ücretlerinin hiç o lmazsa yar ıs ının 
teminidir . İş verenler, ödemekte oldukları ücretleri muayyen bir nispette 
eksilt irlerse beklenilen gaye ortadan kalkacaktır. Bunun içindir ki işçile
re ödenmekte olan ücretler üzerinde her hangi bir indirme yap ı lmayaca
ğı kabul o lunmuştur . 

Madde 17 : Bu kanun hükümler ine göre işçilere ver i lmesi lâz ımgelen 
ücretleri vakt inde ödemeyen iş veren veya iş veren vekil leri ödemek mec
buriyet inde oldukları ücretlerin yekûnunun iki misli tutarında ağır para 
cezasına çarptırı lacaklardır. Bu nevi dâvalara sulh ceza mahkemeler i ba
kacaktır . 

Madde 18 : İzahtan varestedir. 

Madde 19 : Devlet, vilâyet ve belediye ve katma bütçel i müessese ler-

ce idare ve işleti lmekte olup da bu kanunun şümulü içine giren iş yerle

r inde ve ayrıca İktisadi Devlet Teşekküller ine tâbi iş yer ler inde çal ışan 

işçilere ödenecek ücretlerin yeni yıl bütçelerinde derpiş edil ip lüzumlu 

tahsisatın konulması için bu kanunun 1 Mart 1952 yı l ında yürür lüğe 

girmesi düşünülmüştür . 
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Çalışma Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 

Çalışma Komisyonu 27.VII.1951 

Esas No. 1/232 

Karır No. 18 

Yüksek Başkanl ığa 

25.VII . 1951 tarihinde komisyonumuza havale Duyurulan (İşçilere 

hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret ödenmesi hakkındaki ) Ça l ı şma 

Bakanl ığ ınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca kabul edilen ve 23.VI I .1951 

tarihinde Yüksek Meclise sunulmuş olan kanun tasarısı 27.VI I . 1951 gü

nü ilgili Bakan ın hazır bu lunduğu toplant ıda tetkik ve müzake re edi le

rek tasarıya ek gerekçede belirti len hususlar incelendi. 

Dinî ve içtimaî sebep ve zaruretler karşısında işçiye hak sayı lan haf

ta tatili ve genel tatil günler inde, diğer memleket lerdeki örnekler nazarı 

it ibara al ınarak ve Türk işçisinin bugünkü sosyal durumu gözönünde 

bulundurularak malî ve iktisadi imkânlar çerçevesi içinde, onların da bu 

yo lda tatminini derpiş eden hükümler in, bugün, içinde bu lunduğumuz 

şart lara mutabık olduğu ancak tespit edilen yar ım günlük ücret in bir 

günlük olarak takdirinin tasarının istihdaf ettiği gayeyi tam olarak kar

şı layabileceği, yalnız şimdilik bu hadde kal ınarak ilerde malî imkân ve 

şartların müsai t şekilde gel işmesi halinde veri lecek ücretin bu seviyeye 

ç ıkar ı lmasının mümkün ve daha âdilâne olacağı, bu temenninin en kısa 

zaman içinde tahakkukuna intizaren bugünkü halile tasarının maksad ı 

karşı layacak mahiyette bulunduğu kabul edilmiş, maddeler in müzakere

sine geçi lmiş ve neticede 19 madde halinde komisyonumuza havale bu-

yuru lmuş olan tasarı ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veri lmek üzere Yüksek Baş
kanl ığa sunulur. 

Ça l ışma Komisyonu Başkanı Sözcü 

Manisa Aydın 

Dr. N. Körez Dr. N. Gedik 

Giresun İstanbul 

D. Köy men İ. Altınel 

İstanbul İstanbul 

A. Topçu S. Yürüten 

İzmir Kocael i 

A Tekön Y. Kişioğlu 
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Ur fa 

Dr. F. Ayalp 

Zonguldak 
A. Boyacıgiller 

Burdur 

M. Erkazancı 

Bütçe Komisyonu Raporu 

TBMM. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/232 

Karar No. 145 

6.VIII.1951 

Yüksek Başkanl ığa 

İşçilere hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret ödenmes i hakk ında 

Ça l ı şma Bakanl ığ ınca hazır lanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mecli

se arzı kararlaştırı l ıp Başbakanl ığ ın 24.VII. 1951 tarihli ve 6/2458 sayılı 

tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı Çal ışma komisyonu raporiyle birlik

te komisyonumuza havale edilmiş o lduğundan Çal ışma Bakanı hazır ol

duğu halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde tafsilen açıklandığı üzere işçilere hafta tatil in

de ve ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 3466 sayılı Kanunla zik

redi len günlerde günlük iaşe masraflarını karşı lamak üzere kendi ler ine 

yar ım gündel ik veri lmesini temin maksadiyle tasarının sevkedi lmiş oldu

ğu bi ldir i lmektedir. 

Ça l ışma Komisyonunca incelenen ve aynen kabul edi lmiş bu lunan 
tasarı komisyonumuzca da yer inde ve uygun görülerek maddeler in görü
şülmesine geçilmiştir. 

Tasar ının birinci maddesindeki (hiç) kelimesi kaldır ı lmış ve (günlük) 

kel imesi (gündel ik) şeklinde tashih edilerek ve ikinci maddeye tasarının 

3, 12 ve 13 üncü maddeler i de birer fıkra olarak ek lenmek suretiyle ve 

üçüncü maddes inde mevcut olan (resmî ve dinî) tâbiri kaldır ı larak bu

nun yer ine (kanunî ) tâbiri konulmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasar ının dördüncü maddesi ; sonundaki (bir buçuk misl i ) yer ine (% 

50 fazlasiyle) şeklinde tashih olunarak üçüncü madde olarak kabul edil

miştir. 

Beşinci madde 4 üncü madde olarak teklif veçhile ve 6 ncı madde , 

maddedek i (hiç) kel imesi çıkarı lmak suretiyle 5 inci madde olarak ve 7 

nci madde Hükümet in teklifi veçhile 6 ncı madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
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Hafta tatili ücretinin gündel ikle çalışan işçilere ver i lmesi esası kabul 

o lunduğuna ve bu gündel iklerin haftalık, 15 günlük veya aylık olarak ve

ri lmesi iş veren ile işçi arasındaki anlaşmaya bağlı o lduğuna göre, aylık 

ücretle müstahdem olan işçilere de bunun teşmili suretiyle m u n z a m bir 

ücret in ve yanl ış bir anlayışa meydan ver i lmemesini teminen Hükümet 

tasarısının 8 inci maddesinin tayyedilmesi uygun görülmüştür . 9, 10, 11 

inci maddeler 7, 8 ve 9 uncu maddeler olarak Hükümet in teklifi veçhile, 

12 ve 13 üncü maddeler yukarda arzedildiği üzere ikinci madden in fık

raları olarak aynen kabul edilmiştir. 

14 üncü madde 10 uncu madde olarak ve 15 inci madde (iş mukave 

lelerine bu kanuna aykırı olarak konulacak hükümler bâtı ldır ) şekl inde 

tashih edi lmek suretiyle 11 inci madde olarak 16 ncı madde 12 nci mad

de olarak aynen kabul edilmiştir. 

17 nci madde ; tasarının 16 ncı maddesinin müeyyidesini de ihtiva et

mek üzere eklenen bir fıkra ile 13 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Kanunun yürürlük maddeler i tasarıdaki madde numaralar ı değiştiri l

mek suretiyle 14 ve 15 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan tasarı Kamutay ın onay ına arzedil-

mek üzere Yüksek Başkanl ığa sunulur. 

Başkan 

İstanbul 

E. Adakan 

Başkan V. 

Burdur 

F. Çelikbaş 

Kâtip 

Bursa 

H. Şaman 

Ankara 

M. Bayramoğlu 

Çanakkale 

K. Akmanlar 

Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

İstanbul 

A. H. Başar 

İstanbul 

C. Türkgeldi 

Bu raporun sözcüsü 

Ordu 

R. Aksoy 

Afyon K. 

A. Veziroğlu 

Antalya 

A. Sarıoğlu 

Diyarbakır 

M. Ekinci 

Giresun 

M. Şener 

İstanbul 

F. Sayımer 
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İzmir 

B. Bilgin 

Konya 

R. Birand 

Mardin 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 

M. Â. Ülgen 

Dr. K. Türkoğlu 

Sivas 

H. İmre 

Seyhan 

S. Barı 

Tokad 

S. Atanç 

Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (2) 

ÇAL IŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arkadaşlar, bi
rinci defa görüşülecek işler bö lümünün yedinci maddes inde "İşçilere haf
ta tatili ve genel tatil günlerinde ücret veri lmesi hakkında" kanun tasarı
sı mevcuttur . Bu kanun tasarısı yüksek tasdikınıza mazhar o lduğu tak
dirde genel ve katma bütçeli daireler ve İktisadî Teşekkül ler in bütçeler i
ni buna göre tanzim etmeleri icabetmektedir. 

Yüksek Meclisin malûmu olduğu üzere Ağustos ayı, bütçeler in hazır

landığı aydır. Bu itibarla bunun süratle ç ıkmasında zaruret ve fayda var

dır. Bunun için bu tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini teklif edi

yo rum, tasvibini rica ederim. (Reye reye sesleri). 

Gündemin (birinci defa görüşülecek işler) k ısmının 7 nci maddes inde 
bu lunan (İşçilere hafta tatili ve genel tatil günler inde ücret ver i lmesi ) 
hakkındaki kanun tasarısı, Yüksek Meclisin tasvibine mazhar o lduğu 
takdirde, genel ve katma bütçelerin buna göre tanzimini gerekt ireceğin
den, bir an evvel kabulündeki zarurete binaen, tasarının diğer maddeler
den evvel ivedilik ve öncelikle görüşülmesini arz ve teklif eder im. 

B A Ş K A N — Tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Tasar ının tümü hakkında söz isteyen var mı? 

(2) Tutanak D, C.9, s.734-738, 772-791, 794, 837 

Yüksek Başkanl ığa 

Çal ışma Bakanı 

Nuri Özsan 
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ABİDİN T E K Ö N (İzmir) — Muhterem arkadaşlar ım; 14 Mayısta mille
tin iradesiyle milletvekili seçilerek bu mukaddes Mecl ise ge lmek üzere İz
mir ' in Basmahane istasyonundan bizi uğurlayan vatandaşlar aras ında 
büyük bir ekseriyet teşkil eden 60 bin işçi kardeşim bana küçük bir pa
ket vermişlerdi . Bu paketin üzerindeki tezkerede de şunlar yazıl ı idi : 
"Büyük Mecl ise girdikten ve oranın havasını teneffüs ett ikten sonra pa
keti aç. " Arkadaşlar , Meclise geldim, havasını teneffüs ett im ve on gün 
sonra işçi kardeşler imin bana vermiş oldukları paketi açt ım. İçinde bir 
parça ekmek, birkaç zeytin tanesi, bir baş soğan ve şu ibareler yazı l ı bir 
de mektup vardı : "Abidin Tekön 25 yıl bizimle beraber bu g ıda ile çalış
tın ve çalıştık. Bizim bu hale düşmemize sebebiyet verenleri , bizi ihmal 
edenleri ve memleket imize karşı bedenimizle, ko lumuzla ifaya çalıştığı
mız vazifeleri hiçe sayanları reylerimizle baş ımızdan kovduk. Şimdi biz 
işçilerin yı l lardan beri hasretle beklediğimiz sosyal adalet prensipler ini 
Türk işçilerine tatbik edeceğine bütün imanımız la inandığımız Demokra t 
Part iden bekl iyoruz. Çünkü 9 uncu Büyük Millet Meclisi Türk Mil let inin 
inandığı, güvendiği , itimat ettiği ve kalbleri memleket hisleriyle çarpan 
insanlar o lduğuna inanıyoruz. İşte bu bakımdan milletin dert ler inden 
anlayan ve onlar arasından ayrılarak kendilerini millet h izmet ine vakfe
den Demokrat Parti iktidarından biz Türk işçilerini de zeytin ekmek ye
mekten kurtarmalarını bekl iyoruz" diyorlar. 

Muhte rem arkadaşlar ım; hakikaten bu okuduğum mektup Türk işçi
lerinin uzun yı l lardan beri Halk Partisi iktidarının ihmali yüzünden çek
mekte o lduğu ıstırapların ve sefaletin beliğ ve açık bir ifadesidir. Bunun 
aksini ispat etmek mümkün değildir. Çünkü bu ıstırabı ve sefaleti 25 se
ne şahsan çekmiş bir işçi olarak ve işçi teşekkülleri içinde bu lunmuş ol
duğumdan bi l iyorum. Arkadaşlar, bu bak ımdan ücretli hafta tatili kanun 
tasarısını huzurunuza getirmiş olan Hükümet imize bütün Türk işçileri 
ve şahsım adına teşekkürü bir borç bilirim. 

Bu kanun tasarısı ile partimizin Türk işçisine vâdettiği meşru hakla
rını zamanla hepsine vereceğine bir delildir. 

Sayın arkadaşlar : 

Türk işçileri haris değildir. Nankör değildir. Şımarık hiç değildir. İş 
verenlere karşı hiçbir düşmanl ıklar ı yoktur. Onlar yalnız ve yalnız alın-
terlerinin ve emeklerinin karşılığını isterler. Heyeti aliyenizin ma lûmu ol
duğu üzere Garp memleketler i içinde en az ücret alan Türk işçileridir. Ve 
y ine Garp memleketler i içinde en ağır ve gayrisıhhi şartlarla çal ışan Türk 
işçileridir. Bu bakımdan Hükümet imiz in sunmuş olduğu Ücretl i Hafta 
Tatili Kanununun kabuliyle biraz olsun işçilerimizin ıstırabını dindirece
ğine inanıyorum. 
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Muhterem arkadaşlar : 

Yüksek Meclisiniz bu kanun teklifini kabul buyurduğu takdirde hem 

büyük bir kadirşinaslık göstermiş olacak ve hem de sosyal adaleti bu 

memleket te tesis edeceğini gerek parti programlariyle ve gerekse Hükü

met beyannamesiy le ilân etmiş olan Demorat Parti iktidarının bu sözü 

Halk Partisinin daima işçiler arasında menfi bir propaganda silâhı olarak 

kul lanmalar ından kurtarmış olacağız. (Alkışlar) 

A H M E T TOPÇU (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar ücretli hafta tati

li kanun tasarısı ilk bakışta, iş verenlere bir külfet tahmil ediyor gibi gö

rünüyor ise de, asl ında hiç de böyle olmadığı, uzun yıllar bir işçi olarak 

fiilen çal ışmış o lmam hasebiyle ve kendi tecrübelerime dayanak söyleye

bil irim : 

Bir işçinin aç olarak çal ışması ile açlığı biraz o lsun gideri lmiş bir iş

çinin vereceği randımanın arasında fark olacağı gibi, neşeli bir işçinin ve

receği randımanla neşesiz bir işçinin de vereceği rand ıman aras ında fark 

olacağını takdir edersiniz. Bu itibarla pazar günü dinlenmiş bir işçinin 

dinç olarak işinin başına döndüğünde vereceği randıman, aldığı yar ım 

yevmiyey i telâfi ettiği gibi uzun yıllar pazar tatil inden mahrum bırakı lmış 

işçilerin pazar tatiline kavuşmasından duyacağı sevincin de rand ımana 

büyük tesiri olacağını katiyetle söyleyebilirim. 

Arkadaşlar , sây, sadece sanayiin ekonomik bir âmili o lmayıp aynı za

m a n d a istihsalin yaratıcısıdır. Sây, bir meta veyahut bir ticaret eşyası de

ğil, aynı zamanda insan fertlerinin bir rükündür ve bulunduklar ı toplu

luğun refahını fiilen temin eder. 

Bu esaslı hakikatlar karşısında yıl larca her şeyden mahrum bırakıl

mış işçi lerimize bir nebze olsun medar olacak bu kanunun kabulünü he

yeti muhteremden rica ederim. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, millî irade ile iş 

baş ına gelmiş bulunan Demokrat Parti Hükümet in in işçi dâvalar ından 

birini eline almış görmekle ne kadar iftihar etsek yerindedir. Söz ler ime 

baş lamadan önce 29.V. 1950 tarihli Hükümet programında yazıl ı şu hu

susların bir kere daha hatırlatı lmasında faide mülâhaza e tmektey im. 

Memleket imizde çal ışma hayatını ve iş verenlerle işçi münasebet ler i 

ni içtimai adalet prensiplerine uygun olarak kanun ve n izam yol lariyle 

düzen lemeye çalışanların yaşama seviyelerini umumi hayat seviyemizle 

ve memleket in iktisadi imkânlariyle mütenasip surette yükse l tmek cemi

yette sosyal dâvayı temin etmek gayemiz olacaktır. 
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Demokras i prensiplerine göre tabiî bir hak olarak tanıdığımız grev 

hakkını sair demokrat memleket lerde olduğu gibi içt imai n izamı ve ikti

sadi ahengi bozmayacak surette kanunlaştıracağız. 

Ş imdiye kadar Çal ışma Bakanlığının teftiş ve murakabes i haric inde 

bırakı lmış olan birkısım Devlet sanayii bu teftiş ve murakaben in hudut

ları içine al ınacak Garp demokrasi ler inde kabul edilen esaslar dairesin

de işçilere ücretli tatiller veya ücretli mezuniyet ler sağ lanması imkânlar ı 

araştırı lacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçe durumumuz , uzun yı l lardan müdev-

ver bize miras bırakılan borçlar, senelerin biriktirdiği çeşitli need ve ni-

tekler meyan ında ayrıca umumi sefaleti fizyoloji göçmen dâvası , dünya

nın bugünkü karışık durumu ve bütün bunlar ye tmiyormuş gibi mil letin 

reyi ile koltuklarından indiri lmiş muhali f lerimizin her f ırsattan istifade 

ederek yurtta kopardıkları yaygaraların zihinleri durdurmas ı icapeder-

ken genç aynı zamanda dinç olan Demokrat Parti iktidarı yar ına emniyet 

ve cesaretle bakmakta, işçiye karşı olan vazifesini, her ne pahas ına olur

sa o lsun, ifa etmek azmindedir . İşte huzurunuza getirilen ve müzakere

sine baş lanan bu tasarı bu azmin ifadesidir. 

Muhterem Devlet Başkanımız ın 1948 de Karabük'te 1949 yı l ında 

Zonguldak ' ta on binlerce işçiye hitaben söyledikleri nutukta şu söz işçi

ler imizde derin bir iz bırakmıştır. "Demokrat Parti, işçinin candan ve sa

mimî bir dostudur. Bunu sırası gelince behemahal ispat edecektir . " 

Muhterem arkadaşlar, kesif işçi yatağı ve tek endüstri merkez i olan 

bir vi lâyetin milletvekili olarak katiyetle ifade edeyim ki; 1936 senesinde 

yürür lüğe giren İş Kanunu ve iktidarımıza kadar muhtel i f y ı l larda tatbik 

o lunan nizam ve kanunlar, işçi dâvasını hal ledememiş ve bütün işçilerin 

hak ve hukuku henüz bir n izam ve kanun içerisine sokulamamışt ı r . Tür

kiye'de İş Kanununa tâbi işçi sayısı aşağı yukarı 300-400 bin arasında

dır. Buna mukabi l mi lyonlarca deniz ve ziraat işçileri İş Kanununa tâbi 

değildir. Ferdî teşebbüs ve sermaye tarafından daima ist ismar edi lmek

tedir. Bu sebeple vazifemiz çoktur. Ve iktidarımız zamanında bu mesele

ler zaman la ve fırsat düştükçe kökünden halledilecektir. 

Arkadaşlar , Karabük Demir ve Çelik fabrikaları, Filyos Ateş Tuğ la 

Fabrikası , Çatalağzı Elektrik Santrali ve nihayet değil Türkiye 'de yakın 

Avrupa memleket ler inde dahi eşi az bulunan Ereğli kömürler i iş letmesi 

bi l iyorsunuz Zonguldak vilâyetindedir. Gördüğümüz, gezdiğimiz ve çalış

tığımız bu meselelerde münavebel i ve daimî olarak çal ışan işçilerin tek 

şikâyetleri sosyal adaletsizliktir. Müzakeresini yapmakta o lduğumuz bu 
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tasarı işçiye bu imkânı sağlayacak, işçi 6 gün çalışacak, 7 nci gün istira

hat edecek ve ayrıca da yar ım yevmiye alacaktır. Hükümet in sunmuş ol

duğu bu tasarının esaslarında Çal ışma ve Bütçe Komisyonu mutab ık 

kalmışlar, maddelerde ufak tefek tadiller yapmışlardır . 

Sayın arkadaşlar, istirahat her çalışan insan gibi işçinin de sarih 

hakkıdır . Fakat işçilerimiz yevmiye azl ığından ve paraya olan şiddetli ih

tiyaçları yüzünden haftada bir gün olsun istirahat edememekted i r . Buna 

mukabi l geçim şartları bizim işçilere nazaran daha mükemme l olan Gar

bi Avrupa memleket ler inde, Cenubi Amer ika Hükümet ler inde ücretli haf

ta tatili y ı l lardan beri yapı lagelmektedir. 

1929 da Çin'de, 1936 yı l ında Meksika'da ve İkinci Cihan Harbinin bi

dayet inden beri de İran, Pakistan, Hindistan, Brezilya, Şili, Polonya, Pe

ru ve Venezüel la 'da bu mevzuat kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, Çal ışma Bakanlığı ve kolları, İşçi Sigortaları Kuru

mu, Türk işçisine lâyık şekilde çalışmaktadır. Ve bu azimle Demokra t 

Parti işçi dâvasını kökünden hal letmek yolundadır. 

Yalnız şunu haz ve heyecanla ifade edeyim ki memleket te millî âbide

ler hal inde göklere yükselen bacaları tüten endüstri ve sanayi merkez le

r imizin vatanperver bekçileri Türk işçisidir. 

Türk işçisi hiçbir yabancı ideolojiye aşı tutmayacak kadar mil l iyetper

verdir. Ve bu kanunun kabulü bizim için bir vazifedir. (Bravo sesleri, alkış
lar) 

B A Ş K A N — Efendim, oy toplama muameles i bitmiştir. 

Y U S U F AYSAL (Kütahya) — Muhterem arkadaşlar ım, hükümet in , iş
çilere, hafta tatili ve genel tatillerinde ve genel tatil günler inde ücret ve
ri lmesi hakkındaki kanun tasarısını yüksek huzurunuza get irmiş olma
sı, Demokrat Parti programına ve Hükümet beyannames ine sadakat in 
bir örneğidir. Bu itibarla şayanı tebrik ve şayanı şükran bir hareket ya
pı lmış o lduğunu ifade etmekle zevk duyarım. 

Yı l lardan beri en tabiî haklarından mahrum olan, sefalet ve ıstırap 

iç inde kıvranan Türk işçisine tanınan haklar arasında ücretli hafta tati

li işinin ele al ınması ve bu kanunun huzurunuza getir i lmiş olması , bu 

vadide atılan adımların güzel bir nişanesi ve belirtisidir. 

Temenniye şayan olan nokta, bütçe imkânlarının, yar ım yevmiyen in 

bir yevmiyeye çıkarı lması durumuna girmesidir. 

14 Mayıs inkılâbının en güzel hamlelerinden birisi olan ve büyük bir 

kütlenin, sabırsızlıkla bu kanunu bekleyen Türk işçisinin, ümit ed iyorum 
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ki, bu kanunla verilmesi mutasevver olan bu yar ım yevmiyenin bir yevmi

yeye çıkması suretiyle, umumi huzuru temin ve m ü m k ü n olacaktır. 

Bu kanun sosyal adaletin tecellisidir ve aynı zamanda Türk işçisinin 
l iyakat ve kaabil iyetinin bir belirtisidir. Bu kanun keza rasyonel çal ışma
nın bir örneğidir. Ve Türk işçisinin çal ışmadığı günlerde, muztar ve mah
rum vaziyete düştüğü günlerde bunun bertaraf edi lmesi ile mâaşer i vic
danda çok iyi tesirler husule getirecektir. Bu tasarı, Türk işçisi için ta
n ınması lâz ım ve zaruri olan hakların bir başlangıcı mesabes indedir . 

Demokrat Parti ikt idarından ve onun alâkalı bakanından bu güzel ve 
isabetli hareketlerine muvazi olarak, y ine Türk işçisinin hak ve menfaat
lerine taallûk eden tasarıları Yüksek Meclisin huzuruna get irmesini te
menni etmek başlıca vazifem olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

B A Ş K A N — İhsan Altınel. 

İHSAN ALTINEL (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; sözler ime başla
madan evvel bu tasarıyı yüksek huzurunuza getiren sayın Ça l ı şma Ba
kanına ve Sayın Hükümete bir Türk işçisi olarak bunu iyi karş ı lamakla 
beraber teşekkürü bir borç bil irim. 

Muhterem arkadaşlar; senelerden beri Türk işçisini bir köle gibi tanı
yan eski iktidar, Demokrat Partinin kuruluşundan sonra, Demokra t Par
tinin 1946 seçimlerinde Büyük Millet Meclisine göndermiş o lduğu millet
veki l lerinin bu Meclis kürsüsünden bangır bangır bağırarak Türk işçisi
nin hak ve hukukları bu memlekette ç iğnenmektedir , diyerek eski iktida
rı tenkit ederek Türk işçisinin emniyetini istemişlerdi. 

2. İşte 1950 seçimlerinde milletin iradesiyle Büyük Millet Mecl is ine 
geldik. Sizlerin, itimat ettiğiniz Hükümet , muhalefette iken söz vermiş ol
duğu ve programına aldığı işçi haklar ından Türk işçisine lâyık olan hak
kını bugün huzurunuza getirmiş bulunmaktadır . 

3. Muhte rem arkadaşlar; bu hak Türk işçisine verildiği z aman Hükü
met imiz in bütçe bakımından birçok külfetle karşı laşacağını hepimiz tak
dir ederiz. Fakat görülecektir ki; Türk işçisi bunu takdir ederek memle 
kette istihsalin artmasına yardım edecektir. 

Bir hafta çalışarak günlük ihtiyacını temin eden bir işçi pazar günü 
çoluk çocuğunu yanında parasız bir şekilde gününü geçirmek mecbur i 
yet inde kalmaktaydı , bu hal onu üzmekte, kendisini küçümser bir vazi
yette görmes ine sebep olmaktaydı. 

Gönül isterdi ki pazar günü için kendisine tam yevmiye veri lsin; fa
kat Hükümet imiz in imkân hâsıl o lduğu vakit, bu yar ım yevmiyey i bir 
yevmiye yapacağ ına inanıyorum. 
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Bu verildiği takdirde o baba, çoluk çocuğunun yan ında sevinçle, 
üzüntüsüz yemek yiyebilecektir. 

İşte arkadaşlar; fazla başınızı ağrıtmak istemem. Arkadaş lar ım ko
nuştular. Bu tasarıyı kabul etmekle Türk işçisine büyük bir h izmet yap
mış o luyorsunuz. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Şimdi görüşmekte o lduğumuz kanun tasarısının tümü 
hakk ında daha söz alan arkadaşlarımız mevcuttur. Vakit de geçmişt ir . 

İttihaz buyurduğunuz karar gereğince 9 Ağustos 1951 Perşembe gü
nü saat 10 da toplanmak üzere birleşime son ver iyorum. 

BAŞKAN — Gündeme, ittihaz buyurduğunuz karar veçhile, devam 
ediyoruz. Görüşmelere başlamıştık. Söz Çal ışma Bakanınındır . 

ÇAL IŞMA BAKANI NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arkadaşlar; 14 
Mayıs inkılâbı ile maziye gömülen eski rejimin kötü idaresi, Türkiye 'y i ik-
t isaden geri bırakmış, bütün malî kaynakları kısırlaştırarak korkunç bir 
sefalete yol açmıştır. Uzun ihmal yıllarının bir araya getirdiği muaz zam 
ihtiyaçlar ve milletçe çekilen ıstıraplar, müşterek iştiyaklar arasında, sos
yal dâvaların halli ve ilerleme kaydiyle medeni millet seviyesine ulaştırıl
ması iktidarımızı bekleyen işler arasında mühim bir yer işgal etmektedir . 

Çok düşük olan umumi yaşama seviyesini yükse l tmeye çal ış ırken, fe
dakâr Türk işçisinin refahını temin etmek, memleket şartları ile mütena
sip insan gibi yaşamasını teminat altına almak, millet h izmet ine giren 
Demokra t Parti iktidarının başta gelen vazifelerinden birisidir. 

İş hayatının sermaye ve emek unsurları arasındaki verimli bir iş bir
l iğinin baş şartı olan sosyal adalet nizamını gerçekleşt irmek için hazırl ık
lara girişen Hükümet imiz , çal ışmalarının neticelerini birer birer yüksek 
huzurunuza sunmaktadır . İşte bu tasarı da bunlar meyanındadır . 

Muhterem arkadaşlar; 

Hafta tatili ve genel tatil günlerinde işçilere yar ım yevmiye ödenmesi 
ne dair olarak yüksek huzurunuza sunulmuş bulunan bu kanun tasarı
sı memleket imiz in iş hayatı için ehemmiyet l i bir mâna ifade etmektedir . 

Hükümetinizin parti programından mülhem olarak programına koymuş 
olduğu ücretli hafta tatili esasının tahakkukuna matuf bulunmaktadır. 

Ma lûm olduğu üzere haftada bir gün mecburi tatil yapı lması usulü 

memleket imizde ilk defa 1925 yı l ından itibaren 394 sayılı Hafta Tatili Ka

nunu ile tatbik sahasına girmiş, 1935 de 2739 sayılı Ulusal Bayram ve 

Genel Tatil Kanunu ile de bu tatil haftada 35 saate çıkarı lmıştır. Fakat 

hafta tatilinin mecburi kıl ınması yı l lardan beri devam eden tatbikatiyle 

de sabit o lmuştur ki bu tatilden maksut olan içtimai gayeyi yalnız başı

na temine kâfi değildir. 
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İşçinin iş hayatı içinde fasılasız şekilde durmadan çal ışması netice

sinde makine leşmekten kurtarı lmasını tatil gününü ailesiyle birl ikte ge

çirerek dinlenmesini ve nihayet içtimai ve kültürel inkişafını sağlayacak 

bir zaman bulmasını temin için onu sadece çal ışmaktan a l ıkoymak değil 

ve fakat çal ışmış olması takdirinde alacağı ücretten büsbütün mahrum 

kalmasını imkân dâhil ine sokmak lâzımdır. Bu lüzumun bi lhassa günü 

gününe çal ışması karşı l ığında aldığı ücretle yaşamak du rumunda olan 

yevmiyel i işçiler için gösterdiği ehemmiyet izahtan varestedir. Bundan 

başka Hafta Tatili Kanununun ihlâline karşı müeyyideler i harekete geçi

rebi lmek üzere işçinin şikâyetçi olabilmesi ancak tatil günü ücret veril

mekle teminat altına alınabilir. Diğer taraftan hafta tatili mecbur iyet ine 

uyan müesseselerde o gün için ücret a lamayacak olan işçilerin o günkü 

yevmiyey i kaybetmemek için tatil mecburiyet i dışında kalan işlerde çalış

mak ve böylece mütemadi bir çal ışmanın tesiriyle y ıpranarak rand ıman

dan kaybetmek durumuna düştükleri bil inen bir hakikattir. Bu it ibarla 

hafta tati l inde işçiye k ısmen veya tamamen ücret ödemek fikri tati lden 

ist ihdaf edilen dinlenmeyi ve bunun ekonomik ve sosyal neticelerini ge

rek fert ve gerekse topyekûn cemiyet için kazanmaya matuf bu lunmak

tadır. Kanun tasarısının gerekçesinde de açıklanmış o lduğu üzere hafta 

tati l inde ücret ödenmesi usulünü kanunu bir mecburiyet hal inde tevdin 

etmiş olan memleket ler bulunduğu gibi bunu işçilerle iş verenle arasın

da akdedi lecek kolektif mukavele lere bırakmış olan memleket ler de var

dır. Ücret seviyesinin çok yüksek olduğu halde ise; işçinin bu ücreti ara

mas ına hacet kalmamaktadır . 

Memleket imizde işçi ve iş veren münasebet ler i kolektif mukavele ler 

akdi usu lünün henüz teessüs ve t aammüm etmemiş o lduğu bir safhada 

bu lunduğundan, işçilerin muhtaç olduğu bu hukuki teminatı mukave le 

den değil, bizzat kanun vâzıının müdahales inden beklemek doğru olur. 

Ni tekim, bu bakımdan aynı durumda olan memleket lerde ücretl i hafta 

tatili mevzuu kanuni hükümler le tanzim edilmiştir. Bu mülâhaza ile biz

de de ücretli hafta tatili hakkında kanun tedvini lüzumu aşikârdır. 

Huzurunuza getirilen tasarı bu maksat ve icabı karşı lamaktadır . 

Genel tatillere gelince : 

Dinî bayramlarımız da dâhil olduğu halde senede 14,5 gün tutan bu 

tatil günler inden de işçilerin hakkiyle istifade edebilmeleri bak ımından 

ayni mülâhaza ile bu günler için de ücret veri lmesi düşünü lmüş hafta ta

ti l inden başka 2739 sayılı Kanunla kabul edi lmiş olan genel tatil günle

r inde de yar ım yevmiye veri lmesi esası konulmuştur . 
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Burada ehemmiyet l i bir nokta olarak hafta tatil inde ve genel tatiller
de ödenecek ücretin, tam olmayıp da yar ım olarak ödenmes i mevzuu 
üzer inde kısaca mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 

Memleket imiz in iş ve işçi meselelerini sosyal adalet esasına dayanan 
geniş bir görüşle ele almış ve feragatli Türk İşçisini lâyık ve muhtaç ol
duğu haklara kavuşturmayı prensiplerinden saymış olan Hükümet in iz in 
Ça l ı şma Bakanı sıfatiyle yüksek huzurunuzda bi lhassa tebarüz ett irmek 
isterim ki, işçilerimize hafta tatili ve genel tatil günler inde yar ım değil 
tam ücret ödenmesi gönülden arzulanmakta hepimiz beraberiz . Esasen 
kanun tasarısının hazır lanmasında da her şeyden evvel bugünler için 
tam yevmiye ödenmesi esası hareket noktası olarak ele al ınmış, bu im
kânın temin edilmesi düşünülmüştür. Fakat yüksek heyetiniz in yak ın
dan ma lûmu olduğu üzere iş hayatında sosyal bak ımdan bu ö lçüde ge
niş menfaatler in sağlanması kabul edilirken bunun iktisadi ve malî ba
k ımlardan memleket imiz in umumi hayatına ve bütçe durumuna yapaca
ğı akisleri de ehemmiyet le mütalâa etmek zarureti vardır. Mesele bu ba
k ımdan tahlil edil ince iş hayatının büyük bir sektörünü Devlet in iş veren 
sıfatiyle el inde bulundurmakta olduğu gözönünde tutulunca ücret lere 
bir z am mahiyet inde olan ücretli tatiller mevzuuna netice it ibariyle Dev
letin Genel ve Katma Bütçeleri üzerinde genel akisler yapmas ı tabiidir. 
İçinde bu lunduğumuz bütçe yıl ının ayni zamanda Gelir Vergis inin hiz
met erbabına tatbik edilmesi gelir bütçesi üzerinde müh im tesirlerin hâ
sıl o lduğu bir devreye tesadüf etmiş olması, bu hususta karşı laşı lan 
müşkülât ı daha büyük bir titizlikle nazara a lmaya bizi mecbur etmiş ve 
bu suretle yar ım yevmiye esası kabul edildiği takdirde dahi Genel Bütçe
de (1 676 000) , mülhak bütçelerde (7 916 000) ve İktisadi Devlet Teşek
kül ler inde (12 195 000) liralık bir akis yapacak olan bu şekli tercihe za
ruret o lduğu neticesine varılmıştır. 

Kadirş inas Türk İşçisinin bugün içinde bu lunduğumuz müşkül şart
lara nazara alarak anlayış göstereceğine ve tasarıyı Yüksek Mecl isin tas
vip buyuracağ ına emin bulunuyoruz. (Alkışlar). 

B A Ş K A N — Fuad Seyhun. 

FUAD S E Y H U N (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, ikt idarımızın aley
hine puan toplamak üzere muhalif lerimizin aylardan beri mütemad i is
t ismarına sahne o lmasına rağmen bugün işçiler hakkındaki Ücretl i Haf
ta Tatili Kanunu Meclise gelmiş bulunmaktadır . 

Programının bir iktidar devresi zarfında tahakkuk ettiri lmesi tabiî ol

ması icabederken daha ilk aylarda başlayan (hiçbir iş yapı lmadı ) yayga-
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rasını koparan, bu cümleden işçilere ücretli hafta tatili ver i lmeyeceğini 

tezgâh başlar ına kadar ulaştıran muhalefet bugün Türk işçisi muvacehe

sinde hüsrana uğramıştır. Demokrat Parti Hükümet i işçiye ücretli hafta 

tatili temin etme kararını âdil bir yol, içtimai bir zaruret ve rasyonel ça

l ışmanın en büyük faktörü olarak görmüş ve müzakeres i yapı lan tasarı 

bu ruhla tanzim edilmiştir. Hükümete , bi lhassa sayın Ça l ı şma Bakanı

mıza programındaki esaslar meyanında işçiye taallûk eden en hayati 

mevzuu bütün imkânsızl ıklara rağmen ele almış ve tahakkuku yo luna 

girmiş bu lunduğuna göre işçilerimizin hissiyatına tercüman olarak şük

ranlarımızı arzederim. 

Muhterem arkadaşlar, işçi için hayati mevzu dedim. Hakikaten böy

ledir. Bugün işçi pazarın gelmesini istemez. Millî bayramlar ı nafakasına 

bir darbe o lduğu için hüzünle geçirir, k ısmen uzun olan dinî bayramla

rı, yavrusunun aç bırakılacağı hissiyatı içerisinde teessürle idrak eder. 

Size bir misal vereyim : Önümüzdek i Kurban Bayramına tesadüf eden 

Eylül ayında işçilerimiz 19 gün üzerinden ücret alacaklardır. İstihkakı, 

hatta kendi çal ışma rızası hilâfına yarıya yakın bir şekilde tenkis edilen 

bir işçi nasıl bayram yapar? Takdir buyurursunuz. 

Arkadaşlar , ücretli hafta tatili dolayısıyle iş verenlere yüklet i lecek 

zammın maliyetler üzerine tesir edeceği, bu suretle hayat pahal ı l ığ ına yol 

açacağı fikrini müdafaa edenler bulunmaktadır . Kanunun gerekçes inde 

de bu hususta tafsilât yoktur. 

Arkadaşlar , bu fikir doğru değildir. Maliyet üzerine hâkim unsurlar

dan en mühimi işçiye verilen ücretten ziyade işçiden al ınan randımandır . 

İşçinin gönlünü alabilmiş bir işletmeci, maliyetini işçinin nafakas ından 

tasarruf suretiyle temin edeceği maliyetten daha aşağı düşürme keramet 

ve imkânını sağlar. Nitekim senelerce hor kullanılmış, hakları ç iğnenmiş , 

feryadına kulak ver i lmemiş işçimiz, medeni â lemdeki rand ıman değerini 

bulamamışt ı r . Bizde iş veren tezgâh başındaki işçinin psikolojik durumu 

ile ve geç im durumları ile alâkadar olmadığı müddet zarf ında bizzat ken

di müesseses in in ve umumiyet le millî iktisadiyatımızın ne kayıplara uğ

radığının çok defa farkında değildir. İç âlemi rahatsız olan bir işçinin pa

sif grev hal inde bulunduğunu kabul etmek lâzım gelmektedir . Böyle bir 

işçin sade ustasının yanında çalışıyor gözükür. Âmir i yan ından ayrıldığı 

zaman o kulağını tezgâha değil evinin feryadına verir. Pasif grev diye tes

miye ett iğim bu şekil çal ışma tarzı memleket imiz in iktisadi hayatını çok 

büyük zararlara, gözle görülmeyen fakat bi lançolarda, rakamlarda yerini 

bulan acı neticelere sebebiyet vermektedir . 
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İşte arkadaşlar, tasvibinize mazhar olacağından şüphe e tmediğ im bu 

kanunun; hüsnü telâkki edilmesi halinde tatbikatta, iş verenler in yukar

da arzett iğ im haleti ruhiyeyi benimseyerek kendilerini yeni devrin mâna

sı iç inde bulundurmalar ı şartiyle hayatı ucuzlatıcı bir vasıta hal ine getir

meler i mümkündür . 

Fedakâr, feragatli, vatanperver Türk işçisinin kendini h imaye eden, 

haklarını koruyan bir iktidarın zihniyeti içerisinde dört elle bize sarı laca

ğ ından ve sarfettiği alınterinin, işleyen tezgâhının, Türk Milletinin istikba

li, varlığı ve her şeyi o lduğunu bileceğinden en ufak bir şüphem yoktur. 

Karşıl ıklı samimiyet ve fedakârlık hisleri ile bağdaşan iktisadi hayatı

mızın inkişafına muvazi olarak işçilerimize daha iyi hayat şartları temin 

edeceğine dair katî kanaatimle sözlerime son verir kanunun kabulünü 

Yüksek Mecl isten rica ederim. 

B A Ş K A N — Komisyon sözcüsü Namık Gedik, buyurun. 

ÇAL IŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAMIK GEDİK (Aydın) — Muhte 

rem arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi, yahut şâmil mânasiy le Büyük Mil

let ve onun Meclisi üç günden beri mağsup bir hakkın ihkakiyle ver i lme

miş bir hakkın itası hususunda bizim iktidar hayat ımızda büyük bir 

önem taşıyan iki kanunun müzakaresini birbiri ardına yapmak la en bü

yük bahtiyarl ığı duymaktadır . Bugün Yüksek Huzurunuza takdim edil

miş olan ve dünden beri müzakeresi cereyan etmekte bu lunan kanun 

teklifi, program sahibi Hükümet imiz in programında münder iç bulun

maktadır . Bu memleket iktidarınca bu memleket in taşında, toprağ ında 

emeği sepketmiş bir kitleye bir hakkın tanınmasiyle, bu programın bir 

maddes in in y ine efkârı umumiye tahakkuk etmiş bir şekilde ilân etmek 

bahtiyarl ığ ı içindeyiz. 

Aziz arkadaşlar, bugün bu kanunla, memlekette iş hayat ımızda çar

kı ve makines i başında, toprak üstünde, 600 metre derinl ikte toprak al

t ında çal ışan işçiye, diğer ileri memleket lerde tanınmış olan haklar ın 

bahsedi lmesi , biz im için, saadet verici bir neticedir. Gönül isterdiki bu iş

çilere yar ım yevmiye olarak tanımak istediğimiz bu d in lenme gününü bir 

yevmiye olarak tahsis edel im. Fakat arkadaşlar bugün Büyük Millet Mec

l isince imkânlar ımız ve memleket in içinde bulunduğu şartlar muvacehe

sinde işçilere sağlanmış olan bu hakkı hiçbir zaman küçümsemee imkân 

yoktur. Aziz Türk işçileri bu iktidarın kendilerine vermiş o lduğu bu hak

kı hiçbir zaman küçümsemeyecekler ve bu hakkın veri lmesi dolayısiyle 

kendiler ini düşünmüş olan bugünkü iktidar Hükümet in i takdirle ana

caklardır. Aziz arkadaşlar, biz millet olarak büyük ihtiyaçlar karş ıs ında 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

çırpınan bir kitleyi düşünürken istiyoruz ki, bugün Hükümet in muayyen 
işçi zümres ine sağlamış olduğu bu hak ve sosyal güven, henüz toprak
tan bağrını kald ırmamış olan ziraat işçisine de teşmil edilebilsin. Bir gün 
bu müjdeyi bu memleket ufuklarına yine bu asîl Mecl is iç inden yaymak 
m ü m k ü n olursa, bizler bu bahtiyarl ığı da hissetmiş olacağız. 

Ücretl i hafta tatilinin tatbik edildiği diğer memleket lerde biz im bugün 
kabul e tmek istediğimiz nispetin ücret mukabi l i 0.30, 0.35, 100 olarak 
kabul edilmiştir. Bâzı memleket lerde bu nispet % 50 olarak görülmekte
dir. Fakat bunların tanımış oldukları bu ücretin seneye nispeti 1-7 gün 
arasındadır . Biz im bu tasarı ile sağlayacağımız bu hak ise senede 14.5 
güne tekabül etmektedir. Memleket in bugün içinde bu lunduğu şartlar 
dâhi l inde işçiye tanımış olduğu bu hakkın daha yüksek ve daha şâmil ol
masını gönül arzu etmektedir. Biz Hükümet adına Çal ışma Bakanl ığ ın ın 
gelecek sene buraya bu hakları sağlayacak ve yeni imkânlar getirecek ta
sarı larla karşımıza çıkmasını ve Meclis olarak memleket içinde bu lunan 
işçilerin hayatlarını tanzim ve istikballerini daha iyi bir şeki lde sağlama
sını arzu ederiz. Yalnız kendilerine bu hak sağlanmış olan işçi arkadaş
larımızın da, bu memleket in yeni inşa etmekte olduğu zihniyet, dâhil in
de bunun karşılığını alın teri ile ve iyi niyetlerle, imanla ödeyecekler inden 
emin bulunmaktayız . Bu kanun teklifinin Yüksek Heyetinizce tasvip edil
mesin i ist irham ediyorum. (Alkışlar) 

SADETT İN KARACABEY (Bursa) — Muhterem arkadaşlar ım, memle 
ket ist ihsal inde büyük şeref hissesi bulunan işçilerimizi, az dahi olsa, 
tatmin edecek mahiyeti taşıyan şu kanunu Mecl ise get irdiğinden dolayı 
Hükümete ve Sayın Çal ışma Bakanına teşekkür ederim. Türk Mil letinin 
yüksek evsaf ve karakterini bünyesinde taşıyan Türk işçisinin bu iyi ha
rekete da ima büyük bir hüsnü niyetle mukabele edeceğinden emin bulu
nal ım. Türk işçisi, Türk Milletinin taşıdığı yüksek karaktere göre zeki, 
kabil iyetl i ve c ivanmeret bir zümreyi teşkil etmektedir. Bunlar ın madd i 
ve sıhhi durumlar ını biraz takviye edecek olan bu kanunun Mecl isten çı
kar ı lmasını rica ederken demokrat inkı lâbımızda büyük hissesi olan 
Türk işçisinin nasırlı ellerini da ima samimiyet le sıkmış olan iktidarımı
zın bundan sonra da, arkadaşlarımızın belirttiği gibi ziraat işçileri için 
de, böyle bir kanun tasarısı getirmesini bir çiftçi olarak hassaten rica 
eder im. 

AVN İ Y U R D A B A Y R A K (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar ım, mem

leketçinizin sanayi bölgesinin bir milletvekili o lmam dolayısiyle Türk iş

çisini refah ve saadete kavuşturmayı hedef tutan bu kanun dolayısiyle 

söz a lmak mecburiyet ini hissett im. 
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Demokrat Parti İktidarının bu memleket in yükse lmes inde başaracağ ı 
iki gayeden hareket etmesi yo lundaki bu hareketini takdire şayan bul
maktay ım. Bunlar memleket in büyük ekseriyetini teşkil eden Türk işçi
sinin kalkınması yo lunda birer merhaledir. Memleket in yükse lmes inde 
büyük kuvveti olan Türk işçisinin refaha kavuşturulması için bu atı lan 
ad ım dolayısiyle de Hükümet i tebrik ederim. 

Ancak, şunu söylemek mecburiyet indeyim ki, seçim çevremden aldı

ğ ım bazı yazı ve telgraflar bu hafta tatili için esas olarak kabul edi len ya

r ım ücretin tam ücrete kalp ve tahvilini temenni mahiyet indedir . Hükü

met gerekçesinde gayet güzel izah ediliyor ve deniyor ki, memleket in ta

rihî seyrini, iktisadi ve içtimai durumunu tetkik ett iğ imizde görülecektir 

ki, bugüne kadar bigâne kal ınmış, bakımsız bulunan zümre , Türk işçi 

zümresidir . 

Bu, gerekçe ile de kabul edi lmiş bulunmaktadır . Ş imdiye kadar gerek 

parti ileri gelenleri ve gerek hükümet organları tarafından yar ım ücretten 

bahsed i lmemiş , ancak tam ücretten bahsedilmişti . Kanunun tatbikatın

da, İş Kanununun çerçevesi içine giren yerlerde Hafta Tatili Kanunu tat

bik edi leceğine göre neden yar ım ücret esası kabul edildi de, tam ücret 

esası kabul edi lmedi? Sayın bakanın huzurunuzda izah etmesini r ica 

ed iyorum. 

Düşünün ki, 1952 Mart ayını, bu kanunun tatbikatına esas al ıyoruz; 

bendeniz arada geçecek beş altı aylık müddet zarf ında İş Kanunu esası

nın tatbiki noktasından tam ücret tarifesini kabul e tmemiz zaruret inin 

mevcut bu lunduğuna kaaniim. 

Maddelere geçildiği zaman görüleceği üzere, maddelerdeki bâzı ufak 
tefek noksanlar ı izaleye mâtûf değiştirgeler vermek zaruret ini h issetmiş 
bu lunmaktay ım. Fakat bundan evvel tam ücret ve yar ım ücret esası hak
k ında sayın bakandan izahat lütfetmelerini rica ed iyorum. Bu kanunu 
get irdikler inden dolayı Hükümete teşekkürlerimi sunar ım. 

B A Ş K A N — Hayrettin Erkmen, buyurun. 

HAYRETTİN E R K M E N (Giresun) — Muhterem arkadaşlar ım; huzuru

nuza sunulan ve 15 maddeden ibaret bulunan küçük bir kanun tasarısı 

ile sosyal adalet ve iktisadi inkişaf ist ikametinde müh im bir ad ım atı lmış

tır. Bu müh im adımı atmak cesaretini, diyeceğim, gösteren Hükümete ve 

onun Çal ışma Bakanı ve bütün bakanlık teşkilâtına teşekkür e tmek be

n im için bir vecibedir. 

Muhterem arkadaşlar ım, yüksek malûmunuzdur ki, medeni cemiyet 

n i zamında dinlenme hakkı, çal ışma hakkı kadar meşru ve tabiî bir hak-



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

tır. Bu telâkkinin neticesi şudur ki; tatil günleri için ödenen ücretler bir 
lütuf değildir, bir karşılık ve hak edinilmiş bir ücrettir. F i lhakika bugü
nün telâkkileri; işçinin işini, iş verene satmayıp, onun şahs ında cemiyet 
h izmet ine koyduğu ve iş verenin de hâsıl olan iktisadi kıymeti pazara ar-
zederek elde ettiği mukabi l kıymeti istihsal âmilleri aras ında dağ ı tmakla 
vazifeli bu lunduğu ve bu tevzide sosyal adaleti temin etmek ve milli ikti
sadin kaynaklar ından birisini belki de birincisi teşkil eden iş gücünü hi
maye etmek için kanun vâzı ının daima himayekâr elini işçiye uzatmak 
mevki inde bulunduğu yolundadır . Ücretli d in lenme işçiyi h imaye şekil le
r inden birisi ve belki de mühimler inden birisidir. 

Arkadaşlar ; tatil günü için çal ışmadan verilen ücretin mal iyete intikal 
edeceği yo lunda ileri sürülen fikirler mevcuttur. Fakat ücretli tatil günü
nü tatbik eden memleket lerde gerek bu vesile ile gerekse iş müddet ler in i 
k ısal tmak için alınan tedbirler vesilesiyle bu iddianın aksi t amamen sa
bit o lmuştur. Tatil günü için verilecek ücretin karşılığı, bütün arkadaş
larımızın da tebarüz ettirdikleri veçhile, işin ver iminde hâsıl o lan fazlalık
tır. Esasen bugünün yeni bâzı ücret telâkkileri de ücreti, eski te lâkkide 
o lduğu gibi maliyetin sabit, değişmez, sert bir unsuru o lmaktan ç ıkarma 
ist ikametindedir . Memleket imizde ücretli hafta tatilinin tanınmasını ge
rektiren sebepler gerekçede izah edilmiştir. Bunları hakikaten üzer inde 
teker teker durmaya değer ehemmiyette telâkki eder im. 

Bunlardan birisi ücret düşüklüğüdür. Nakdî ücret memleket imizde 
hakikaten düşüktür. Buna ilâveten vergi s isteminde yapt ığ ımız ı iddia et
tiğimiz yahut yapıldığını iddia ettikleri İslâhata rağmen, hâlâ ücret üze
r indeki vergiler diğer vergi nevi lerinden alınan vergi lerden daha ağırdır. 
Esasen düşük olan nakdî gelirin üzerine diğer gelirlere nazaran daha 
ağırca bir vergi tahmil edildikten sonra ücret sahibinin eline geçecek ha
kiki gelirin kifayetsizliği meydana çıkar. 

Nihayet ücretli hafta tatilinin memleket imizde kabulünün diğer bir 

muc ip sebebi de, iş hacminin darlığıdır. Fi lhakika işçimiz kendi ücretiy

le temin edemediğ i normal hayat seviyesine ulaşmak için zaruri ihtiyaç

ları için m u n z a m mesai yapmak imkânından mahrumdur . Birçok haller

de yard ımcı gelir kaynaklar ından mahrumdur . Bu sebeple de kendis ine 

dinlendiği gün, haftada bir gün gelir aksaklığı iras edecek bir sebebi iza

le eden bu tasarının büyük, içtimai ve iktisadi ehemmiyet i vardır. 

Nihayet arkadaşlar ım, memleket imizde ücretlerin düşüklüğü dolayı-
siyle İş Kanunumuz 48 saatlik hafta mesaisini kabul ettiği halde birçok 
işçi vatandaşlar , kendilerine yeter geliri temin edebi lmek için çok daha 
fazla saatler çal ışmak mecburiyet inde kalmaktadır lar. Hepiniz in dikkati-
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ne çarpmıştır ; bir yerde gündüz gördüğünüz bir garsonu, akşam da baş
ka bir yerde görürsünüz. Bu durumu o, vatandaşın, hayatını kazanmak 
için gecesini ve gündüzünü işe tahsis ettiğini gösteren bir müşahededir . 
İş Kanunumuz haftada 48 ve günde 8 saat çal ışmak esasını kabul etmiş
tir. Fakat işçiler fiilen daha fazla çal ışmakta ve kanunun bu koruyucu 
hükmü de tatbik edi lememektedir . İhtiyaçlarımızın muhik kıldığı bu ta
sarının hakikaten öğülmeye değer esaslı bir karakteri daha vardır. O da 
ücretin yalnız hafta tatili günlerine değil, insan hayat ında müh im yeri 
olan ev lenme, ö lüm, doğum gibi günlere de teşmil edi lmiş bulunmasıd ı r . 
Burada hakikaten tebarüz ettirmeye ve üzerinde durmaya değer belli bir 
sosyal i lerleme ve bir hamle vardır. Buna mukabi l tasarının bâzı eksikle
ri de elbette mevcuttur. 

Bunu esasen gerek Sayın Bakan ve gerekse Çal ışma Komisyonu Söz
cüsü şifahi olarak izah etmişler ve tahriri olarak da Çal ışma Komisyonu 
raporunda yer almıştır. Bunlardan bir tanesi, tatil günü için veri lecek 
yevmiyen in yar ım olarak hesaplanmış olmasıdır. Gönül öyle isterdi ki, bu 
gündel iğ in tama iblâğ edilmesi kabil olsun. 

Acaba hatıra şu cihet de gelmez mi -ki maddesi geldiği zaman da ay
rıca konuşulması mevzuubahis olabilir- hafta tatilleri için ücret tam ve
rilsin ve fakat genel tatil günleri, ö lüm, doğum ve hastal ık günler inde bu 
yevmiye yar ım olarak hesaplansın. Bu suretle ileriye doğru yeni bir ad ım 
a tmak imkânı hâsıl olur. Bu cihet de tetkike değer bir keyfiyettir. 

Tasar ının kısmen vazıh o lmayan bir ciheti de 6 iş gününün devamlı , 
mecbur i kı l ınmasıdır. Bunun aynı iş yerinde ve aynı iş veren nezd inde 
olup o lmayacağı hususunda bir sarahat yoktur. 

Acaba işçilerimiz bu yüzden mağdur edi lme tehlikesiyle karşı karş ıya 
değiller midir? Bu cihetin tavzihi, zanneder im faydalı olur. 

Nihayet Bütçe Komisyonu, Hükümet teklifinin sekizinci maddes in i 
teşkil eden : Bir hafta 15 gün ve bir ay hesabiyle ücret alanların m u n z a m 
bir ücret almaları endişesiyle tatil günleri için ücret hakkını kaldırmıştır . 
Bence bu caiz değildir. Çünkü bir ücretin haftalık, 15 günlük aylık ola
rak, tâyin ve tediyesi vardır; bir de günlük, parça veya saat hesabiyle tâ
yin edilip haftalık, 15 günlük ve aylık ödeme hali vardır. Bu ikinci halde 
yani gün, parça ve saat üzerine tâyin olunan ücrette elbette işçinin çalış
madığ ı günler için para alınması mümkün değildir. Fakat sırf, ödemeler 
haftada, 15 günde veya ayda yapılıyor diye, ücret esası, temeli aynı oldu
ğu halde bu işçileri tatil hakkından mahrum bırakmak, tatilde çal ışmaya 
sevketmek bi lmem ne dereceye kadar yerinde olur? Ayrıca, bu maddenin 
kaldırı lmış olması bâzı hüsnü niyet sahibi olmayan iş verenlere de açık bir 
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kapı b ırakmış gibi gelir bendenize. Bidayette anlaşma haftada bir ödeme, 
ayda bir ödeme şeklinde yapılabilir ve bu suretle iş veren kanunun bu 
hükmünden kaçmak imkânı bulabilir. 

Nihayet tasarıda bir diğer aksaklık, daha doğrusu umumî surette iş 
mevzuat ımızdan gelen aksakl ık da tatil günleri için ücret hakkının 10 iş
çi çalıştıran müesseselere tatbik edilmesidir. Bu suretle tati l lerinde ücret 
a lmak imkânını mahdut bir vatandaş kitlesine bağış lanmış, diğer büyük 
kitle bu haktan mahrum kalmıştır. Gönül ister ki, mevzuat ımız ın bünye
sinde mevcut bu aksaklık zamanla ve muayyen formüllerle izale edilsin, 
gerek bütün himaye şekil lerinden ve gerekse ücret tatil hakk ından bütün 
işçi vatandaşlar ımız istifade imkânını bulsunlar. 

Tasar ının kanun haline inkilâp ettikten sonra kendis inden bekleni len 
neticeleri verebi lmesi için iş verenlerden geniş bir anlayış bek lemek mec
buriyet i karşısındayız. Eğer iş veren, bunu bir külfet telâkki edecek olur
sa, ki bendeniz külfet o lmadığı kanaat indeyim. İşçiye tatil ücreti o larak 
veri len ücreti, işçi mut laka verimini artırmak suretiyle pa t ronuna ve ce
miyete iade edecektir. Eğer iş veren bunu bir külfet telâkki edecekse, bu 
takdirde kanuni mükellefiyetleri yerine get i rmemek için binbir kombine
zon bulabil ir. Ücretli hafta tatili olarak ödediği parayı umumi ücret hesa
b ına katarak bir miktarda işçi ç ıkarmak yo luna gidebilir. Veyahut biraz 
evvel 8 inci madde vesilesiyle arzettiğim gibi, kanunun açık imkânlar ın
dan faydalanarak işçiyi bu haktan mahrum etmeye, vermediğ i halde iş
çileri a lmış gibi göstermeye ve onu bir mânevi bağla bağ lamaya doğru gi
debilir. Bu kanunun tatbikatındaki muvaffakiyet, bir taraftan idarenin 
ciddî kontro lüne diğer taraftan iş verenlerimizin, işçi vatandaşlar ı kendi
leriyle birlikte ve aynı gaye için çalışan insanlar olduklarını kabul e tme
lerine bağlıdır. 

Maruzat ım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

Sayın Başkanl ığa 

Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerinin kifayetiyle madde lere geçi lme
sini teklif ediyorum. 

İzmir 

Abidin Tekön 

Başkanl ığa 

İşçilere ücretli hafta tatili tasarısının tümü hakkındaki konuşmalar 
kâfidir. Maddelere geçi lmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekil i 

Suat Başol 
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Yüksek Başkanlığa 

Müzakeren in yeterliğinin oya konulmasını arz ve teklif eder im. 

İstanbul Milletvekil i 

Fahrettin Sayımer 

B A Ş K A N — Önergeleri tasvibinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . 

Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçi lmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. . Etme

yenler. . . Kabul edilmiştir. 

Hükümet in teklifinde ve gerekçesinde tasarının ivedilikle görüşülme

si yazıl ıdır. Kabul buyuranlar. . . Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

İşçilere Hafta Tatili ve Genel Tatil Günlerinde Ücret Ödenmesi 
Hakkında Kanun 

M A D D E 1. — İş Kanununun uygulanmakta olduğu iş yer ler inde haf

tanın tati lden evvelki günlerinde devamlı olarak çal ışmış olan işçilere 

çal ış ı lmayan hafta tatili günü için iş veren tarafından bir iş karşıl ığı ol

maks ız ın yar ım gündelik ücret ödenir. 

AVN İ Y U R D A B A Y R A K (Zonguldak) — Efendim, bu birinci maddede , 6 

gün muntazaman çalışan işçinin 7 nci gün olan tatil günü yar ım ücret 

a lmak hakkını kazandığı yazı lmaktadır. Halbuki bendeniz burada bir 

boşluk gördüğüm için şöyle bir değiştirge vereceğim. İş Kanununun uy

gu lanmakta olduğu iş yerlerinde işçinin tatilden evvelki günlerde devam

lı çal ışmış veya mazeretinin meşruluğu anlaşı lmış olan (aşağıda vardır ses
leri). Bi lhassa Zonguldak bölgesine işçiler 50-60 kilometrelik mesafe lerden 

gelmektedirler. Trenin veya kamyonun arıza yapması veya kazaya uğra

ması yüzünden geç gelmeler meşru mazeret sayılmalıdır. Onun için ikin

ci f ıkranın A ve B bentlerinden sonra bir bent eklenmesi muvafık olur. 

Meşru mazeretini ispat ederse niçin yarım yevmiyesinden mahrum edil

sin. Bu hususta bir değiştirge veriyorum. Takdir yüksek heyetindir. 

A B D Ü R R A H M A N FAHRİ A Ğ A O Ğ L U (Konya) — Muhterem arkadaşla

rım, birinci madde prensip olarak iş karşılığı o lmaksız ın işçiye yar ım 

gündel ik veri lmesini kabul etmiştir. Bu zahiren karşıl ıksızdır. İş karşıl ı

ğı yoktur . Fakat hakikatta bir işçi 6 gün çalıştıktan sonra bir gün ücret

li olarak istirahat ederse işçi mütaakip 6 günde 7 günlük ver imle çalışır. 

Ben im temennim, bu memlekette memur ile işçi farkının kaldır ı lma

sıdır. Bunun için de gündeliklerin yar ım değil, tam veri lmesi yer inde 

olur. Gerçi, tam gündelik İktisadi Devlet teşekkülleri için bir külfettir, 

(hususi teşebbüsler için de bir külfettir ) , fakat işçiler tam günde l ik alır-
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larsa mütaak ıp günlerdeki ça l ışmalar ında bu farkı fazlasiyle telâfi eder

ler. Ben im kanaat im budur . Sırf bu hususa ait o lmak üzere bir tadil 

teklifi ve r iyorum. 

MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz 

de Abdür rahman Fahri arkadaşımız ın izah ettiği noktai nazarı müda faa 

etmek için söz almış bulunuyorum. Bu gün işçilerimize veri len yevmiye 

esasen azdır. Bu vaziyet karşısında onlar günün iktisadi şartları arasın

da maişet ler ini temin edememektedir . Haftada bir gün istirahat, her in

sanın o lduğu gibi, işçinin de hakkıdır. Ona mukabi l işçi çal ışt ıran tüc

car, fabrikatör ve müesseseler büyük paralar kazanmaktadır . İşçinin alın 

teri ve emeği ile büyük para kazananların, haftada bir gün ist irahat gün

lerinin yevmiyesini vermesi aynı zamanda adalet ve hakkaniyet esasları

nın icabıdır. 

Bu itibarla bendeniz de yar ım yevmiye esasının tam yevmiye esasına 

değişt ir i lmesini teklif ediyor ve bu hususta bir de önerge takdim ediyo

rum, kabulünü bilhassa rica ederim. 

B A Ş K A N — Cezmi Türk. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Aziz arkadaşlar ım; bu madde üzer inde ben

den evvel konuşan ve yar ım yevmiyenin tam yevmiyeye ç ıkarı lması tekli

finde bu lunan arkadaşlar ıma bütün kalbimle teşekkür ederken şunu da 

takdir e tmek lâzımdır ki, bu kanunun tümü üzerinde gayet güzel hitabe

ler irat buyuran arkadaşlarımıza, hattâ burada gelip büyük bir hulûsu 

kalble kanundaki yarım yevmiyenin tam yevmiyeye çıkarı lması için yapı

lan gayretlere rağmen arzedeyim ki, yalnız yar ım gündel ik bir ücret ver

miş o lmakla bir şey yapmış o lmuyoruz. Biraz evvel Müfit Erkuyumcu ar

kadaşımız ın temas ettikleri gibi, iş ücretlerinin zemini sakattır. Maalesef 

eski iktidarın iş mevzuatı kanununu samimiyet le ele alıp ç ıkarmadıklar ı 

için iş mevzuat ının dayandığı temeller sakattır. Bunun neticesi olarak 

Avrupa, hattâ orta şarktaki birçok komşulara nazaran az ücret tediye 

edilen bir memlekette yaşıyoruz. Buna karşılık diye bir buçuk sene son

ra getirdiğimiz kanunla ne temin ediyoruz : Haftada yar ım yevmiye . 

Bunun iş günlerine aksi nedir? Haftada elli lira ile çal ışan bir adam 

nihayet 54 lira alabilecektir. Bunun objektif mahiyet ve kıymeti bundan 

ibarettir. Kaldı ki bu; İş Kanununun tesir sahası içinde olanlar içindir. İş 

Kanununun tesir sahası dış ında olanların ücretleri ağza a l ınmayacak 

kadar ağır vaziyettedir. Üstelik toprak mevzuunda çal ışanların durumu 

buraya girmediği gibi, seçmenl ik hakları dahi kabul edi lmemişt ir . Bunla

rın adedi biz im bölgemizde on binlercedir. Ara seçimleri yapı lacaktır , 
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bunlar ın içt imai hakları üzerinde durulmadığı gibi siyasi hakları da te
min edi lmemiştir. Bunlar bugünkü Seçim Kanununa göre seçmenl ik 
haklar ını dahi kul lanamazlar. Hukuki , içtimai ve iktisadi bak ımdan bu 
durumda olan bu ücretlilere ücretli hafta tatili hakkı veri l irken çok geri 
olan sosyal adaletin bugünkü zihniyetinin de nazara a l ınması lâzım gel
mektedir . Sosyal adaleti tatil ücret gündeliği ile temin edecek değiliz. Bu, 
hattâ Fransız ihtilâlinin doğurduğu Anayasada, daha başlangıçta, yer al
mış bir keyfiyettir. 1948 den beri sosyal emniyet prensibi kabul edildiği
ne göre her çalışan insana iktisadi hakkını, içtimai olan aile hayatını dü
zene koyma hakkını, kültürel haklarını vereceksiniz. Bunları vermek, 
sosyal emniyet mevzuatını bir an evvel meydana get irmek lâzımdır. An 
cak ondan sonradır ki biz vatandaşlar arasında eşit hürriyetleri temin 
edebi ldiğ imizden bahsedebil ir iz. Bugünün hürriyeti yalnız onun edebiya
tını yapmak demek değildir, bugünün hürriyeti içtimai iktisadi ve kültü
rel hürriyeti temin eden hürriyettir. Bunun z ımnında yatan çal ışanların 
hakkı ve ücretleridir. Bu ücreti her hangi bir şeyle, dövizlerle ramplâse 
e tmenin imkânı yoktur. Şunu da arzediyorum ki; birinci maddedek i ya
r ım ücreti bire ç ıkarmakla dahi elli sene evvelki ücret s istemine ancak in
tibak ediyoruz demektir. Bugünkü iktidarımızdan temennim budur ki; 
bu işi bir an evvel sevkedeceği samimî mevzuat ile, Bir leşmiş Milletler te
minat ına, Anayasas ına uygun seviyeye getirsinler. Buna çok büyük ihti
yac ımız vardır. Bir arkadaşın da temas ettiği gibi bunlara vereceğimiz üc
ret bu memleket in kalk ınmasında âmil olur. Fabrikacımız başka işçimiz 
başka, dükkâncımız başka türlü çalışır. 

Bu arada şunu da arzedeyim ki, bugün ücretlerin yar ım olarak veril

mes inde Sümerbank büyük bir âmil olmuştur. Bi lhassa İşletmeler Ba

kanlığı, Devlet işveren olarak bu paraları tediye edemeyecek vaziyette ol

duğu için bu kanun geciktiri lmiş, üstelik de yar ım yevmiyeye indir i lmiş

tir. Y ine bugünkü iktidara ifade etmek isterim ki, Sümerbank ' ın itibari 

sermayesi tediye edilmediği için Sümerbank her yıl on mi lyona varan fa

iz ödemek mecburiyet inde kalmakta ve bu yüzden de işçilere yar ım yev

miye ver i lmek yolu tutulmaktadır. Eğer Sümerbankın sermayesi , plas

man ı kanunun ve malî esasatın emrettiği şekilde tamamlansaydı , hiç de

ğilse bunu bu iktidar yapsaydı, o bu faizleri ödemekten kurtulacak ve 

kendi işçisine bu hakkını vermekte bu kadar mümsik davranmayacakt ı r . 

Lâkin bu kadar fazla faiz ödemenin yükünü Devletin, işveren olarak işçi

sine aksett irmesi doğru değildir. 

İki arkadaşımız ın takririne ben de bütün kalbimle iştirak ve hiç de

ğilse bu yar ım yevmiyenin bir güne çıkarılmasını rica eder im. 
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B A Ş K A N — Hayrettin Erkmen. 

HAYRETT İN ERKMEN (Giresun) — Efendim, umumi konuşma sıra

sında bu madde üzerinde bir sual sormuştum, o madde müzakere edil

diğine göre şimdi cevap rica ediyorum. Sual im şu idi : Bu altı günlük de

vaml ı ça l ışma aynı iş yer inde veya aynı işveren nezdinde mi olacaktır? 

Bir de Bütçe Encümeni tarafından gündel ik ücret diye yapı lmış bir 

tadil var. Gündel ik ma lum olduğu üzere günlük ücrettir. Gündel ik ücret 

tâbiri yer ine günlük ücret veya sadece gündel ik demek lâzımdır. Bu hu

susta bir önerge ver iyorum. 

Bir yevmiyeye çıkarılması hususundaki hükümler hafta tatil ine mün

hasır o lmak ve diğer genel tatil günleriyle ö lüm, doğum günler i d ış ında 

bırakı lmak şartiyle malî portesi de pek fazla olmaz ve şayanı kabul olur 

kanaat indey im. Bu hususta komisyonun ve bakanl ığ ın mütalâalar ını 

d in lemek bizi tenvir edecektir. 

B A Ş K A N — Doğan Köymen. 

D O Ğ A N KÖYMEN (Giresun) — Aziz arkadaşlar, işçilerin durumu hak

kında gerçi komisyon ve Hükümet , arkadaşların sorduklar ına cevap ve

receklerdir, ben de kısaca arzedeyim. 

Biz komisyonda bu pazar gününe mahsus ücreti yar ım yevmiye ola

rak kabul ederken bunun hangi iş yerlerinde tatbik edileceğini de bi lhas

sa nazarı it ibara almış bulunuyoruz. Bugün memlekette İş Kanununun 

tatbik edildiği yer 9 bini bulmaktadır . Burada 250 bin işçi vardır. Bütün 

bu sosyal h imaye tedbirlerinin hepsi 250 bin işçi üzerindedir. 

Arkadaşlar , bu memlekette belki 1,5 milyon işçi vardır ve bu işçi va

tandaşlar da birçok yerlerde ziraat işçisi gibi maalesef köle vaziyet inde-

dir. Bunu teşmil edemediğimize göre ki, bugün Hükümet bütçe durumu 

itibariyle teşkilâtkını genişletemiyor, bu mahdut yerlere tatbik edil iyor. 

Yar ım yevmiye 250 bin kişiye tatbik edilecek ki, bunun portesi aşağı yu

karı 40 mi lyona çıkabilir. Bunu tam olarak verdiğimiz takdirde 100 mil

yonu bulacaktır . Bu da 9 bin iş yer inde oynamaktadır . Halbuki İş Kanu

nu muvacehes inde, 10 işçiden aşağı iş yerlerine uygulanmayacağ ına gö

re, herkes iş yerini muafiyete koymak için parçalayabil ir. Bi lhassa Mu

amele Vergisi Kanunu vardır ki, birçok yerlerde mahdut iş yer ler ine tat

bik edi lmektedir . Birçok sanayi ve iktisadi yerlerimizi bu kanun parçala

mıştır. Biz toptan muafiyet hududu içerisinde bulunan müessese ler bu 

Hafta Tatili Kanununa girmemektedir . Bugün işçi olarak Hafta Tatili Ka

nununa kavuşanlar, aynı zamanda ihtiyarlık sigortası ve diğer sigortalar 

2154 



İŞÇİ ÜCRETLERİ 

himayesindedir . Diğer taraftan bu iş yerlerine Muamele Vergisi de tatbik 

ediliyor. Bunlara yar ım yevmiye yerine tam yevmiye tatbik edecek olur

sak bu yerleri de parçalayacağımızdan korkulur. On işçi çal ışt ıran iş ye 

ri derhal bunu 9 işçiye, 8 işçiye indirip İş Kanununun dışına çıkabil ir. O 

zaman işçiye yazık olur. 

Yar ım yevmiye vermek için dünya vaziyetini de tetkik ettik. Bizde res
mî tatil günleri senede 15 günü buluyor, bu 15 gün tatilde yar ım yevmi
ye 7,5 tam yevmiye eder. Halbuki Fransa'da ve diğer memleket lerde res
mî tatil günleri 1, 2, 3 gündür. Fakat biz bunu senede 7,5 tam yevmiye 
olarak kabul edip mahdut iş yerlerine tatbik ederken çok düşündük ve 
tarttık, bugün için bu imkânları bulabildik. A m a bu ilk adımdır. Ne za
man ki, bütün memleket in iş yerleri İş Kanunu içine alınır, tatbik hudu
du, bir tek işçiye kadar iner, bütün iş yerlerinde tatbik edilir, işte o za
man tam yevmiye vaziyetine geçilirse bu maliyetlere aksetmiş olsa dahi 
iktisadi bünyede rekabet unsuru olmaz, o zaman herkesin mamulât ı ay
nı fiyatla aynı derecede piyasaya arzedilir. O zaman adalet daires inde 
müsavat tezahür edecektir. Bu bakımdan kanunun tatbik sahası geniş
leti lmelidir. Bunu şimdilik kaydiyle arzediyorum. Yar ım yevmiye , senede 
34 tam gün eder. Asgar i ücret haddi tâyin ettiri l irse bundan işçi fayda
lanacakt ır . Tam yevmiye üzer inde, şimdil ik ısrar ed i lmemes in i r ica edi
yo rum. 

B A Ş K A N — Muharrem Tuncay! 

M U H A R R E M TUNCAY (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; bu mevzu 
üzer inde konuşan diğer arkadaşlarım gibi, bu memlekette hepimizce ma
lûm olduğu üzere istismar edilmiş, ihmal edilmiş, hiçe sayı lmış ve fakat-
bütün kudret ve kuvveti ile bu memleket hizmetinde kendisini b ı rakmış 
bu lunan büyük bir zümrenin menfaatine konuşmak şerefine bendeniz de 
dâhil o lduğum için bahtiyarlık duymaktayım. 

Tasar ıda ileriye sürülen bâzı sebepler dolayısiyle tatil günler inde ya
r ım yevmiyenin verilmesi, hususunun bugün için muteber sayı lması mü
dafaa edi lmektedir. Ortaya sürülen yekûn 30 mi lyonun üstünde bir ra
kam ile ifade edi lmekte ve eğer yar ım yevmiyenin üstüne çıktığımız tak
dirde daha çok bir rakamla karşı karşıya kalacağımız şekl inde bir ifade 
ile huzurunuza çıkı lmakla ve bu sebepler dolayısiyle de yar ım yevmiye
nin kabulü elzem olduğu iddia edilmektedir. Anl ıyoruz vaziyeti : Devlet
çilik sisteminin bugüne kadar hükümran olduğu bu memleket te , Devlet
çilik hükmü alt ında çalışan birçok müesseselerde böyle bir durumu ka
bul ettiğimiz takdirde, esasen yük altında bulunan Devlet Bütçesini yeni 
bir yük altına sokacağız düşüncesiyle bu durum huzurunuza gelmiş bu-
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lunmaktadır . Bu bölgenin, bu perdenin altında birçok patronlar ın, hak

ları da müdafaa edilmektedir. Lâkin onun yanmas ında alnının teri ile, 

pazısının kuvveti ile bu hayat pahalıl ığı karşısında aldığı az bir yevmiye 

ile hayatını idame ett irmekte bulunan fedakâr işçi vatandaş lara tatil 

günler inde yar ım yevmiye veri lmesi muvafık görülüyor. 

Eğer, biraz evvel konuşan arkadaşlarımızın huzurunuzda belirttikle
ri gibi, işçi vatandaşlar ımızın aldıkları yevmiyeler hakikaten bir insan 
olarak ona yaşamak imkânını vermiş olsaydı ve hakikaten işçi, hasta 
olan yavrusunun ilâç parasını temin edecek bir durumda bulunsaydı bu 
iddiayı ortaya atan arkadaşlar ımın yanında bendeniz de yer a lmış bulu
nacakt ım. Fakat üzüntü ile ifade etmek mecburiyet indeyiz . Dünyan ın 
hiçbir taraf ında görülmeyen bir manzara ile hakikaten ihmal edi len ve bu 
hayat pahalı l ığı karşısında aldığı yevmiye ile karnını doyuramayacak ka
dar az para alan bir zümreye, bu fedakâr vatandaşlar ımıza yar ım yevmi
ye verdiğimiz takdirde bu onların ihtiyacına cevap teşkil edebil ir kana
atiyle burada konuşamayız . 

Arkadaş lar ım; Amer ika 'da bir işçi vatandaşın yevmiyesini nazarı iti
bara alırsak görürüz ki, orada bir işçinin yalnız karnını doyuracak keyfi
yeti değil, bir insan olarak bütün ihtiyaçları hattâ ev kirasına, e lbisesine 
ve t iyatrosuna kadar bütün ihtiyaçları göz önünde tutulur ve ona göre bir 
yevmiye takdir edilir. Biz de böyle bir durum karşıs ında olsaydık elbette 
bu miktarı kabul edebilirdik. Fakat bizim, memleket imizde işçinin duru
mu böyle midir? Bir milletvekili olarak huzurunuza ge lmezden evvel bir 
doktor sıfatiyle ıstırap içinde kıvrandığım, bu vatandaşlar ın yataklar ı ba
şına gitt iğim zaman göz yaş ımı tutamadığım anlar o lmuştur. Size bir mi
sal vereyim; bir dul kadınla karşılaştım, bu kadının bir veremli çocuğu 
var. Kadın çalışıyor gündel iğ inden başka bir geliri de yok. Kendis ine sor
dum, kaç para alıyorsun, diye, 125 kuruş dedi. Bu kadına çocuğun ve
remdir, yatağını ayır, odasını ayır, şu gıdaları ver, d iyemedim. Çünkü bu 
kadıncağız yağını , odununu, kömürünü ekmeğini hep bu 125 kuruşla te
min edecekti . Ona bunu söylemek onun ıstırabiyle alay e tmek gibi b irşey 
olacaktı . Istırabımı içime akıtarak, ağzımı kapatmak, susmak mecbur i 
yet inde kaldım. Bu durum karşısında böyle inleyen, bu kadar az para ile 
yaşamak mecburiyet inde olan vatandaşlar ımızın perişan hallerini göz 
önünde tutmak suretiyle, yar ım yevmiye yerine, bir yevmiyey i kabul et
mek zorundayız . Arkadaşlar, patron beri tarafta yüz binlerce lira kaza
nırken onun yanında çalışan vatandaşa da bu suretle ancak yaşamak 
hakkını kabul etmiş olacağız. Bu sözlerimden yanl ış mâna çıkarı lmasın, 
biz patronlar ın düşmanı değiliz. Biz, bu memleket te ferdi sermayenin ge
l işmesini , artmasını, bir milyon kazanan vatandaşın birkaç mi lyon ka-
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zanmasını , bir milyoner yer ine binlerce milyoner bulunmasın ı prensip 
olarak kabul etmiş insanlarız. Ama, yanıbaşında kudretiyle, kuvvet iy le, 
pazusu ile çalışan, alınteri döken vatandaşlara da yaşama hakkın ın ve
ri lmesini istiyoruz arkadaşlar. (Alkışlar) 

Bu itibarla, biraz evvel önergelerini sunan, yar ım yevmiye yer ine bir 
yevmiyen in kabulünü istirham eden arkadaşların önergeler inin nazar ı 
it ibara al ınmasını, işçi kardeşlerimizin adına, ist irham ed iyorum arka
daşlar. (Alkışlar) 

BÜTÇE K. ADINA REFET A K S O Y (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, hu
zurunuzda Türk milletinin bağrında büyük fedakârlıkla, iktisadi, sınai ve 
sair işlerde aziz bir hisle çal ışmakta olan işçilerimizin terfihlerine medar 
olacak bu kanun tasarısı üzerinde söz söyleyen arkadaşlar ımın çok he
yecanl ı hitabelerini dinledikten sonra bu mevzuda, maddeler üzer inde 
Bütçe Komisyonu adına fikirlerimizi etraflı bir surette izah etmek vazife
sini ifa etmek üzere huzurunuza gelmiş bu lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; işçilerimizin hakları ve maişetleri üzer inde 
hassasiyet gösteren arkadaşlarımızın necip hislerine birşey söy lemek im
kânı yoktur, hakları vardır. Fakat ileri sürdükleri bâzı esbabın müsteni -
datını nazarı dikkate alarak düşüncelerini lâyikı veçhi le tahlil edecek 
olurlarsa hazırlanıp yüksek huzurunuza takdim edilen kanunun muay
yen çerçevesi içinde meydana getirmiş olduğunu takdir edecekler ini ümit 
eder im. 

Avni Yurdabayrak arkadaşımız işçilerimize tam yevmiye ver i lmesini 
ileri sürdüler ve bu fikre birçok arkadaşlar da iltihak ederek bu mevzu
da Riyasete takrirler de veri lmiş bulunuyor. Hiç şüphe yok ki, Türk işçi
sini ikdar ve terfih babında yar ım yevmiye değil, tam yevmiye vermek lâ
zımdır. Fakat bu zarureti düşünürken, demin arzett iğim gibi, memleke 
tin gerek Devlet cephesinden, gerek serbest teşebbüs erbabı cephes inden 
ekonomik şartlara göre meseleyi tetkik edecek olursak, birden bire bu ar
zuyu yer ine get irmek imkânı olamaz. Çünkü arkadaşlar, bugün yar ım 
yevmiye olaraktan kabul etmek üzere huzurunuza takdim edilen tasarı
nın tahmil ettiği malî porte şundan ibarettir : 

1 676 000 lira Devlet Bütçesine, 7 916 000 lira mülhak bütçeler üze

rine, 12 195 000 lira İktisadi Devlet Teşekkülleri bütçesine, ki y ekûn iti

bariyle 21 787 000 lira gibi bir malî külfet tahmil ediyor. Bundan gayri, 

serbest teşebbüs erbabının da çatıları alt ında çal ışt ırmakta oldukları iş

çilere ödeyecekleri yar ım yevmiyelerin yıllık tutarı 14 871 000 liradır. 

Mecmu tutarı 36 658 000 liradan ibarettir. Şimdi, yar ım yevmiye esasını 

tam gündel iğe çevirdiğimiz takdirde bu yekûn; 73 329 000 lira tutacaktır. 
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Arkadaşlar ; biz yar ım yevmiye esasını işçilere hafta tatili hakkı olarak 

vermeyi düşündüğümüz zaman, bu malî külfetin piyasa üzer inde yapa

cağı akisleri de nazarı it ibara almak mecburiyet inde kaldık. Bu hususta 

yapt ığ ımız umumi tetkikat bize göstermiştir ki; her müessesen in hafta 

tatili dolayısiyle işçiye vereceği bu yar ım gündel iğ in akisleri müstehl ik in 

istihlâk maddeler ine akis yapacaktır . Fakat bu akis yüzde it ibariyle bü

yük bir yekûn tutmayacağından dolayı müstehl ik bundan şikâyetçi ol

mayacakt ır . Fakat, tam yevmiye olarak bunu kabul ettiğimiz takdirde or

tada mevcut olan hayat pahalıl ığı endişesi bir kat daha tezayüt edecek

tir. Bugünkü hayat pahalıl ığı karşısında tam yevmiye veri lmesi politika

sından çekinmemiz lâzımdır. 

Arkadaşlar , bu kanun, bizim işçi hayatımıza yeni tatbik edilen bir sis

temdir; bunun da kendisine mahsus bir intikal devresi vardır. Bu itibar

la bugün için yar ım yevmiye kabul edip ilerdeki senelerde iktisadi vazi

yet imiz inkişaf ettiği zaman bittabi bunu tam olarak vermek vazifemiz 

olacaktır. Bundan hiç bir suretle çekinmemize mahal ve imkân yoktur. 

İşçinin, gerek Hafta Tatili Kanununun, gerekse diğer kanunlar ın 

mecbur i kıldığı mecburi istirahat gününde beş para a lmadan evinde ço

luk ve çocuğunun nafakasını o gün nasıl temin ve tedarik edeceğini dü

şünerek münkes ir ve müteel l im yaşadığını düşünür isek bu kanun onu 

elemle yaşamaktan kurtaracak kendisine nefes aldıracaktır. 

Vaziyet in hakiki kazanç itibariyle tutuşu nedir? Bunu da arzedey im : 

Bir işçi senede 52 hafta yar ım yevmiye, alacaktır. 15 gün de resmî 
bayramlar ımız vardır. Bunu da ilâve ettiğimiz takdirde 67 gün, Türk iş
çisi yar ım yevmiye alacaktır. Bunun nısfını tam yevmiye olarak hesap et
tiğimiz takdirde, 34 gün tam yevmiye ile istirahat hal inde kalacak de
mektir . 

Halbuki , diğer Milletlerin işçiye bahşettikleri yıllık tatiller bunu tut

muyor , bu yekûna varmıyor. Biz diğer milletlere nazaran âzami ö lçüde 

Türk işçisine bunu bir hak olarak tanımış oluyoruz. 34 gün tam bir isti

rahatla, mezuniyet le evinde oturacak ve tam yevmiye alacaktır. 

Ş imdiye kadar çalıştığı müessesenin hükmi şahsiyetinin takdir ine 

itaat e tmekten başka hakkı o lmayan Türk işçisini Meclisin ç ıkaracağı bu 

kanunun bir himaye eli olarak uzaması ve onu himaye kanadı alt ında 

tutması ile, elbetteki fevkalâde memnun edecek bir vaziyet meydana ge

tirecektir. Bunun yanı başında hitabetindeki heyecana hayran o ldum. 

Doktor Muharrem arkadaşımız, geç im seviyesinin mâruz kaldığı azlık do

layısiyle Türk işçisinin çektiği sefaleti bize büyük bir belagat la tasvir et-
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tikleri bu tablonun yanıbaşında bir de köylüyü düşünmek lâzımdır. (Dü
şünüyoruz sesleri) Bugün işçi olarak ele aldığımız kitle ancak sanayi saha

sında çalışanlardır. Toprak işlerinde çalışanlar maalesef bu kanunun im

kânından istifade edemiyorlar. Rızkını, çoluk çocuğunun nafakasını ora

ğ ından, kağnı arabasından temin eden köylünün nasıl bir içtimai sefalet 

içinde kıvrandığını düşünmüyoruz . (Düşünüyoruz sesleri) 

Arkadaşlar , onu da düşünmek lâzımdır. Ben size Muhar rem arkada

şımın çizdiği tablolar kadar, hattâ daha da acıklı larını çizebil ir im. Fakat 

o vatandaşlar ın esasen sız lamakta olan kalblerine bir de e lem neşteri 

vurmak istemiyorum. Bu itibarla Demokrat Parti Hükümet i olarak yıllar

dan beri ihmal edilmiş bir kütlenin yardımına elimizi uzatt ığımız takdir

de, ki uzatıyoruz, kendimizi elbette bahtiyar sayacağız. 

Ş imdi arkadaşlar; bâzı arkadaşlarımız gündel iğin on işçiden aşağıya 

çal ışanlara da teşmil edi lmediğinden bahsettiler. Arkadaşlar , bi l iyorsu

nuz ki, İş Kanunu Çal ışma Bakanlığının ancak on işçi çal ışt ıran mües 

seselerin murakabesiy le mükel lef tutmaktadır. Ondan aşağı işçilerin mu

rakabes ine şimdilik imkân yoktur. Binaenaleyh İş Kanununu tatbik edil

mediğ i sahalarda adeden ondan aşağı işçilerin hafta tatili gündel iğ ine 

mütedair bu kanundan onlara da tatbik imkânı mevzuat ımız ın müsaade -

sizliği karşıs ında mümkün değildir. Memleket ekonomi ve sınai hayat ın

da İş Kanununu lâyıkiyle tatbik edebildiğiniz takdirde bunlar da İş Ka

nununun tam mânasiyle himayesine ve murakabes ine mazhar olacaklar 

ve elbette ki, bunlar hakkında da lâzımgelen tetkikat yapı lacaktır . Fakat 

bir de şu cihet vardır : Kanun mutlak olarak 10 dan fazla işçi çal ışt ıran 

müesseselerdeki lere bu hakkı tanımış değildir. Meselâ 5 işçi çal ışt ıran 

bir müesessedeki işçiler patronlarına diğer müessesede çal ışan arkadaş

larının vaziyetini misal göstermek suretiyle hafta tatili haklarını temin 

edebilirler. Bunun için kanuni bir mahzur yoktur. 

Arzett iğ im bu sebepler nazarı dikkati alındığı takdirde hafta tatili 

gündel ikler inin tam gün olarak verilmesi hakkındaki samimî bir hissin 

şevkiyle takrir vermiş olan arkadaşlarımızın malî vaziyeti nazarı dikkate 

alarak bundan sarfı nazar edeceklerini umar ve madden in komisyondan 

geldiği şekilde kabul edilmesini tasvibinize arzederim. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, müsaade ederlerse bir sual sora

cağım. Sayın sözcü buyurdular ki, bu kanun dolayısiyle serbest teşebbüs 

14 mi lyon liralık bir külfete girecektir. Bu külfete girecek serbest teşeb

büsün nimeti hakkında rakam verirler mi? Serbest teşebbüs ne kazanı

yor ki, 14 milyon liralık bir külfete girecektir? 
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KOMİSYON ADINA REFET A K S O Y (Devamla) — İşçi çal ışt ıran her 
müessesen in hesabını tetkik edip huzurunuza gelmiş değiliz. Bir çatı al
t ında kaç işçi çalıştırıyor biz bunu biliyoruz. Yar ım yevmiye verdiği tak
dirde ne tutacaktır. Bunun hesabını biz bilmeyiz. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — O halde Bütçe Komisyonunun külfet ifa
desi objektif o lmuyor. 

İkinci olarak şunu sormak istiyorum : Devlet teşkilâtının bu bir yıl zar
fında, sermaye kıtlığı yüzünden, bankalara faiz olarak ödedikleri miktar ı 
tetkik buyurdular mı? 

KOMİSYON ADINA REFET A K S O Y (Devamla) — Bunu deminki ko

nuşmalarda işaret buyurmuştunuz . Komisyon olarak bu kanun tasarı

s ında bunlar bizi alâkadar edici şeyler değildir. Biz Hükümet taraf ından 

veri len tasarıyı tetkik edip bütçeye ve müstehl iklere karşı olan akislerini 

nazarı it ibara almak mecburiyet indeyiz. Arzu ettiğiniz noktaya belki Hü

kümet tetkik etmiştir, cevaplandırabil ir. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — O halde Bütçe Komisyonu meseleyi objek

tif olarak tetkik etmemiştir. 

HAYRETT İN ERKMEN (Giresun) — Yalnız hafta tatil lerine mahsus ol

mak üzere tam yevmiye verildiği takdirde miktar ne olacaktır? 

K O M İ S Y O N ADINA REFET A K S O Y (Devamla) — 52 milyon l iraya ba

liğ oluyor. 

HAYRETT İN ERKMEN (Giresun) — Teşekkür ederim. 

B A Ş K A N — Namık Gedik. 

NAMIK GEDİK (Aydın) — Muhterem arkadaşlar, kanunun tümü hak

kında yüksek huzurunuzda maruzatta bulunurken bu kanun tasarısı ile 

get ir i lmiş olan hükümler, memleket in bugün içinde bu lunduğu şartlar 

muvacehes inde mütalâa edi lmesini işaret etmişt im. Bizden sonra görü

şen arkadaşlar ımız ayni noktaya temas ettiler. Maddeler üzer inde görüş

meler başlayınca muhterem arkadaşlarımız birinci maddede teklif edil

miş olan yar ım yevmiyenin bir yevmiyeye çıkarı lması hakkında kendi le

rince haklı taleplerde bulundular. Fakat bundan evvel şimdi burada Büt

çe Komisyonu adına konuşan arkadaşımız, elde mevcut olan rakamlar ın 

belâgatiyle bu imkânsızl ığı yüksek huzurunuzda arzettiler. Getir i lmiş 

olan bu tasarı kabul edildiği takdirde bugün tatbik mevki ine konulacağı

na göre ve bugün 10 işçi çalıştıran iş yerleri de bu kanunun kapsamı 

iç inde müta lâa edileceğine ve mevcut olan 9 bin iş yer inin i lerde geniş 

nispette artırı lması hakkında verilecek kararlar muvacehes inde bu 9 bin 
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iş yer inin 300 bine çıkması ihtimalini de düşünerek bir yevmiyey i kabul 

ettiğimiz takdirde, bunun gerek umumi bütçeye gerek ka tma bütçelere 

ve gerekse şahsi teşekküllere ve dolayısiyle maliyet ve istihlâk maddeler i 

üzer inde yapacağı tesiri bir az evvel burada çok heyecanla konuşan Dr. 

Muhar rem arkadaşımız memleket in içinde bulunduğu realiteyi yalnız iş

çi cephesinden, bugün miktarı mahdut olan işçi cephesinden, müta lâa 

ettiler. Fakat biz rakamların belagati karşısında kabul e tmek mecbur iye

tindeyiz ki arkadaşımızın ifade ettikleri işçiye mukabi l köylü vatandaşla

rımızın adedi en az yüz mislidir. 

M U H A R R E M TUNCAY (Balıkesir) — O kanun da geldiği z aman onu 

da ayrıca konuşuruz. 

NAMIK GEDİK (Devamla) — Arkadaşınız bir işçinin evini tasvir bu

yurdular . Ben bir köylünün evini tasvir e tmeyeceğim. Bir hek im olarak 

bir köye girdiğimiz zaman daha köyün eşiğinde, hastalık, bakımsız l ık ve 

ihmal in birtakım kurbanlarının gömülmüş olduğu köy mezarl ığ ı görürüz, 

der im. Mezarl ığı geçersiniz, köyün methal inde donsuz, ayağı çorapsız, 

kasketsiz ve karnı dokuz aylık ö lüme gebe çocuklar görürsünüz. Köyü, 

realite hal inde ele a lmak icabederse, köyün içine girdiğimiz zaman mek

tep göremeyiz . Doktor yoktur, sağlık girmemiştir, sıhhatsızl ık iç inde kıv

ranmaktadır . Bugün bütün bu şartlar altında yaşayan % 75 kit lenin bu 

ıstırap içinde kıvrandığı bir hakikattir. Hükümetçe işçi lerimize ver i lmek 

istenen bu hakkın hiçbir zaman küçümsenmemes i icabeder. Rakam ma

lûm, 36 mi lyon, yarın bu rakam 360 milyonu bulacaktır. Bırakal ım yarı

nı, bugün el imizde mevcut 36 milyonu, yolsuz, bakımsız, sefil köylere da

ğıtt ığımız takdirde oradaki vatandaşlar üzerinde bu memleket in hakları

nı ne nisbette ödeyebileceğimizi düşünürsek, biz im teveccüh e tmemiz lâ-

z ımgelen ist ikamet bu olabilirdi. 

Bir taraftan işçi haklarını bu çerçeve içinde himaye etmek ve bu hak

ları onlara vermek de bizim için bir vazifedir. Bu ihtiyaç karş ıs ında tefrik 

ettiğimiz 36 milyon aynı zamanda müstehlik kitlesi olan köy lünün sırtı

na yüklenen miktarı düşündüğümüz köylü kitlesi içinde aynı z amanda 

işçi zümres in i de mütalâa etmek mecburiyet inde kaldığ ımıza göre aynı 

müstehl ik zümre içinde işçileri de buluyoruz. 

Arkadaşlar ist irham ediyorum bugün işçilerimize sağlamış veya sağ

lamakta o lduğumuz miktarı hiçbir zaman küçümsememek lâz ımdır? 

Memleket in bugün dahi mevcut olan iç realitesini düşünmek ve istika

meti o tarafa tevcih etmek mecburiyet inde kalacağız. 
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İşçilerimizin fakirliğinden bahsetti ler, benim de tababet hayat ımda, 

hastanelerdeki tababet imde, birçok acı vakalarla karşı laşt ım. Medeni 

memleket lerde , tıp talebelerinin kitaplarında okuduklar ı açlık ve sefale

tin tevlit ettiği hastalıklar bizim hakiki hayat ımızda devam ediyor. Bu çok 

hazindir bu gibi şeyler bugün için az değildir. Yar ın bu manzaray ı m e m 

leketin üzer inden kaldırabi lmek için imkânlarımızı muayyen formüller 

içinde memleket in bünyes ine dağıtmak mecburiyet indeyiz . B inaenaleyh 

bu hepimiz in hatırladığı hazin realite karşısında bugün mahdut Türk iş

çisine sağladığımız hakkı küçümsememek lâzımgelir. Çünkü Türk İşçisi 

bugüne kadar sadece karnı bakımından, maddi olarak aç değildir, işçi 

aynı z amanda mânevi açlık içinde idi. Biz şimdi % 50 maddi , % 50 mâ

nevi yok luğu izale edeceğiz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Bir sual; sözcüden.. . 

B A Ş K A N — Buyurun. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Sanayi millî geliriyle bu rakamları mukaye

se buyurdular mı? 

NAMIK GEDİK (Devamla) — Biz el imizdeki rakamları , Hükümet in ra

kamlar ını şu şekilde nazarı it ibara almış bulunuyoruz : Gelirin mukabi 

li gider : Genel bütçeden eski tasariyle tasavvur edilen, teklifi edi len, ka

bul edildiği takdirde; 3 353 000 lira, bugün bizim teklif ettiğimiz tasarı 

kabul edildiği takdirde 1 676 000 lira, mülhak bütçelerde; 15 833 000 li

ra olacaktır. Tam yevmiye kabul edildiği takdirde bu kadar, yar ım yevmi

ye kabul edildiği takdirde 7 916 000 lira. İktisadi Devlet Teşekkül ler inde 

: 24 390 000 lira, şimdiki teklife göre; 12 195 000 lira. 

Serbest piyasa : 29 743 000 lira, şimdiki teklife göre; 14 871 000 lira. 

Tam yevmiye kabul edildiği takdirde mecmu 73 329 000 lira; yar ım 
yevmiye kabul edildiği takdirde ise 36 658 000 liradır. 

Biz im el imizde olan rakamlar bunlardır. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Sanayiden gelen millî gelir milyarları ile 

mukayese buyurmalar ını arzederim. 

NAMIK GEDİK (Devamla) — Onun mukayesesi bizim komisyonumu

za düşmez . Bu, Hükümet mevzuudur. 

Biz bu tasarı ile Hükümet in gerek umumi bütçeden, gerek katma 

bütçe lerden yükleneceği mükellefiyeti ancak arzetmek mecbur iyet inde

yiz. Yoksa gelir nedir, bunun karşısında gider nedir mevzuunda komis

yon olarak mütalâa arzetmeye mezun, salâhiyettar ve muktedir değiliz 

arkadaşlar. 
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B A Ş K A N — Refet Aksoy. 

B Ü T Ç E KOMİSYONU ADINA REFET A K S O Y (Ordu) — Muhte rem ar
kadaşlar, dün aramızdan ayrılan aziz arkadaşımız Dr. Cezmi demin Büt
çe Komisyonu namına burada izahatımı arzedip kürsüden indiğ im za
man : (Sordukları suallerin rakamlar ına müsteniden) Bütçe Komisyo
nunda objektif tetkikat yapı lmamıştır , dediler, Olabilir. 

Aynı mahiyette bir suale de Çal ışma Komisyonu Sözcüsü muha tap ol
dular ve y ine, tâbirimi mazur görsünler, bu, biraz kabir suali mahiyet in
de idi. 

Takdir buyurursunuz ki, komisyonlar, Hükümet ten gelen tekliflerin 
muhtevas ı üzerinde tetkikatını yapar, tamike girişir ve saire. Bu, komis 
yon azaları arasında vâki olur. Şimdi bir komisyon bu gibi işlerin heyet i 
umumiyes in i , bütün vekâletleri alâkadar edecek derecede inceleyip sık 
dokuduğu takdirde, bir raporun aylarca bir komisyonda sürünmes in in 
gayet tabiî bir âkibet ve bir zaruret o lduğunu da arkadaşımız ın kabul et
mesi lâzımgelir. 

Ça l ışma Komisyonu sözcüsü güzel cevap verdi. "Biz komisyon olarak 
bu kadar şümul lü bir işin içine girmek salâhiyetini haiz değil iz" dediler. 
Ben de bu söze iştirak ediyor ve arkadaşıma hi tabediyorum : Ben im aziz 
kardeş im Dr. Cezmi; bütün Türk işçilerinin hakkı ile alâkalı olan bu ka
nun tasarısı Çal ışma Komisyonunda, Bütçe Komisyonunda müzakere 
edi l irken zatıâlileri niçin teşrif edip de Hükümet i kafanızdaki suallerle 
cevaplandırmaya çal ışmadınız? 

B A Ş K A N — Yeredoğ Kişioğlu. 

Y E R E D O Ğ KİŞİOĞLU (Kocaeli ) — Sayın arkadaşlar; Ça l ı şma Komis
yonunun bir âzası sıfatiyle tam ücret meselesini orada müdafaa ett im. 
Arkadaş lar ım bu teklifimi reddettiler, şimdi ileri sürdükler i noktai nazar
larda ısrar ettiler. Şüphesiz ki Meclisin nihai kararı hâkim olacaktır. Fa
kat biz buraya yar ım ücreti dahi getirmiş o lmasından Hükümet i şükran
la karşı ladığımız için, teklifimin reddedi lmesine rağmen bu yar ım ücret in 
veri lmesi dahi beni şükrana sevketmiştir. Bu itibarla raporu, diğer arka
daşlar gibi, ben de imza etmek durumunda kaldım. 

Arkadaşlar ımız ın istinat ettiği nokta; bütçemizin müsaades i o lmadığ ı 
ve bugünkü imkânlar la bu kadar olduğu; ikincisi, p iyasada pahalı l ık ya
ratacağı noktasıdır. Bütçemizin müsaadesizl iği hepimizce ma lûm bulun
maktadır . İktisadi Devlet Teşekküller ine verilecek para dolayısiyle bu, ile
ri sürülmektedir . Fakat İktisadi Devlet teşekkülerinin de evvel ve âhir 
seyyanen bu işçi ücretlerini piyasaya aksettireceğini kabul e tmek tabiî 
olur kanaat indeyim. 
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Bu noktayi bu kadarla işaret ettikten sonra pahalı l ık yapacağ ı mese
lesine ge l iyorum : Bunu da tabiî karşı lamak lazımgelir. Fakat veri len üc
ret yar ım yevmiye o lunca bunun piyasada yapacağ ı yüksekl ik % 5 ise 
acaba bunu tam gündeliğe çıkardığımız zaman % 10 mu olacaktır? Vazi
yet hiç de böyle değildir. Yar ımın piyasaya yapacağı akis % 5 ise birin pi
yasaya yapacağ ı akis ya % 6 dır ya % 7 dir, bundan ileri g i tmeyecektir . 
Fakat sayın arkadaşlar biz piyasayı iki defa mı ihlâl edeceğiz? Bugün ya
r ım ücret ver ip de yarın bütüne ç ıkmak imkânlarını ni tekim Hükümet 
radyo ile ilân etmiştir, yarın bütün imkânları arayacağız demiştir, gaye
miz budur demiştir. Demokrat Parti olarak gayemizin bu olması kadar ta
biî bir şey yoktur. Bu defa muvazeneyi yarım yevmiye ile ihlâlimize muka
bil b i lâhara ikinci bir yar ımla ihlâl ettiğimiz zaman piyasada iki defa karı
şıklık yapacağımızı düşünmek lâzımdır. Piyasanın nizamını tesis etmek, 
bunu bir defa ile karşılamak en tabiî yol olarak gözükmektedir . Arkadaş
larımız dünya devletlerinde tatillerde tam ücret verenin pek az o lduğunu 
ileri sürmüşlerdi . Belki üç, beş memlekette böyledir dediler. Bu istatistiki 
malûmat ı ben hakikata pek tevafuk ett iremiyorum. Böyle o lduğunu kabul 
etsek dahi bizler Türk olarak, Türkiye olarak işçimize vereceğimizi , şu ve 
bu memleket için düşüneceğimiz durumlara göre değil, kendi şartlarımızı 
ele alarak tâyin ederiz. Türkiye'de Türk işçisine tatil günlerinde de tam üc
ret veri lmesinin bizim gayemiz ve idealimiz olduğu tabiîdir. 

Sayın arkadaşlar; bence yar ım, daima yarımdır. Yar ım ekmek hoş bir 
şey değildir, yar ım insan denildiği zaman da hoş bir tesir b ı rakmaz. Ya
r ım da ima kötüdür. Bu itibarla bunu yar ımın üstüne ç ıkarmak laz ımge
lir ve isterdim ki Hükümet bunu yar ım olarak getireceğine % 60 olarak 
getirseydi. Bunu yarımın üstüne, mümkünse bütüne ç ıkarmak zaruridir. 
Ecdadımız canla mal karşılaştığı noktada muhakkak surette canı hima
ye etmiştir. Türk işçisi h imayeye muhtaçtır. 

Arkadaşlar , bir noktayı daha ehemmiyet le tebarüz ett irmek isterim. 
Bunun karşıs ına köylü vatandaşlarımızı get irmek hiçbir suretle caiz de
ğildir. Bu memleket in büyük kütlesi olan köylüyü şüphesiz ki bu vata
nın temel direklerinden birisidir. İşçi ne kadar... 

B A Ş K A N — Efendim, komisyonda muhalefet etmediğinize göre aksi
ne konuşmanız İçtüzük hükümler ine uygun değildir. 

Y E R E D O Ğ KİŞİOĞLU (Devamla) — Ben fikrimi bi ldirdim. Önerge ver

dim. 

B A Ş K A N — Tüzük müsait değil efendim. 

Y E R E D O Ğ KİŞİOĞLU (Devamla) — Mamafih bir cümle ile fikrimi izah 
edip bit ireceğim. 
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İşçi için gereken nizamı temin ettikten sonra köylü hakk ında da ica-
beden tedbirlere başvuracağımıza şüphe yoktur. Köylüyü ihmal eden 
k imdir? Köylüyü karşısına koyarak bu iş reddedi lmek isteniyor. Bina
enaleyh canla mal karşılaştığı zaman canı mukaddes tutmak şarttır. 

NAMIK GEDİK (Aydın) — Efendim, ben yüksek huzurunuzu yen iden 
işgal e tmek mecburiyet inde kaldım. Özür dilerim. 

Kişioğlu arkadaşım komisyon raporunda imzası o lmasına ve İçtüzük 
hükümler i kendisinin aleyhte konuşmamasın ı icabett irmesine rağmen 
aleyhte konuştular. 

B A Ş K A N — Biz de kendisini ikaz ettik. 

NAMIK GEDİK (Devamla) — Sayın Başkanımız da sözlerini kesmek 
mecbur iyet inde kaldılar. Arkadaşımız komisyonda vermiş o lduğu takri
rin reddedi lmesi üzerine aleyhte konuşmak mecburiyet inde kaldıklarını 
söylediler. Mesele komisyonda şöyle olmuştur : Fi lhakika arkadaşımız iş
çilere bir yevmiye veri lmesi noktasında ısrar ettiler, müdafaada bu lundu
lar. Biz komisyondaki arkadaşlarımız bu mevzu üzerinde uzun boylu gö
rüşmeler yaptık ve nihayet madde bu şekilde ç ıkarken kendi ler inin na
zarı dikkatlerini celbettim, muhalefette bulunacaksınız şerh yazınız de
d im kendileri , madem ki madde bu şekilde çıktı, ben de iştirak ed iyorum 
böyle bir şerh de yazmıyorum dediler. Bu suretle kabul edip bize iştirak 
ettiler. Komisyonda cereyan eden hâdise budur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında daha 10 arkadaşın sözü vardır. 
Bir önerge vardır, okuyoruz. Takdir sizindir. 

Yüksek Başkanl ığa 

Birinci madde hakkında kâfi derecede tenevvür ettik, oya konulmas ı 
nı teklif eder im. 

Zonguldak Milletvekil i 
R. Siuişoğlu 

A B D Ü RRAH MAN FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) — Sual hakk ında konu
şacağım. 

B A Ş K A N — Oylama sırasında söz vermiyoruz. 

A B D Ü RRAH MAN FAHRİ A Ğ A O Ğ L U (Konya) — Aleyhte konuşacağ ım. 

B A Ş K A N — O halde buyurun. 

A B D Ü RRAH MAN FAHRİ AĞAOĞLU (Devamla) — Arkadaşlar , d ikkat 
buyurdunuz , mütemadiyen komisyon sözcüleri söyledi. İçtüzük muci 
bince son söz milletvekil inindir. Bahusus teklif sahibiyim, komisyon söz
cüsüne cevap vereceğim. Müzakere kâfi değildir, son sözü de mil letveki
l inin söylemesi icabeder. 
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B A Ş K A N — Efendim, birinci madde hakkındaki görüşmeler in kifaye
ti hakkında veri len önergeyi okuduk, önergeyi nazarı dikkate alanlar lüt
fen işaret buyursunlar. . . Almayanlar. . . Yeterl ik kabul edilmiştir. 

Değiştirgeler var, okutuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 

1 inci maddede işçiye hafta tatillerinde yar ım gün veri lmesi teklif edi
len ücret in tam yevmiye olarak veri lmesi suretiyle tashih ve tasvip edil
mesini saygı ile arzederim. 

Ankara Milletvekil i 

Fuad Seyhun 

Yüksek Başkanl ığa 

Birinci maddedeki (gündelik) tâbirinin (günlük) olarak tashihini arz 

ve teklif ederim. 

Giresun Milletvekil i 

Hayrettin Erkmen 

B. M. M. Başkanl ığ ına 

İş Kanununun 1 inci maddes inde yazılı yar ım gündel iğ in bir gündel i
ğe ç ıkarı lmasını teklif ederim. 

Erzurum Milletvekil i 

Enver Karan 

Yüksek Başkanl ığa 

Birinci maddedeki yar ım ücretin tam ücret olarak değişt ir i lmesini arz 
ve teklif eder im. 

Balıkesir 
Müfit Ekuyumcu 

Yüksek Başkanl ığa 

1 inci maddedeki (Yarım gündel ik) yerine (Tam gündel ik ) kabul edil
mesini arz ve teklif eylerim. 

Konya 

F. Ağaoğlu 

Yüksek Başkanl ığa 

Birinci maddeye tatbikatta adaletin sağlanması için (Çal ışmış) keli
mes inden sonra (veya mazeret inin meşruluğu anlaşı lmış) ibaresinin ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekil i 

Auni Yurdabayrak 
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B A Ş K A N — Efendim; değiştirgeleri ayrı ayrı dikkat nazar ınıza arzede-

ceğim. (Hepsini birden sesleri) 

Efendim, iki değiştirge ayrıdır. Redaksiyona ve kel imelere taallûk et

mektedir , diğerleri ise yar ım yevmiyenin tam yevmiye olarak metne geçi

r i lmesi mahiyet indedir . 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın önergesi tekrar okundu. 

B A Ş K A N — Diğerleri de aynı mahiyettedir, müsaade ederseniz hepsi
ni oyunuza arzedeyim : Efendim yar ım yevmiyenin tam yevmiyeye çıka
r ı lması hakkındaki önergeleri tevhiden oyunuza arzediyorum : Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar. . . Aksini iltizam buyuranlar. . . Değiştir
ge reddedilmiştir. (Alkışlar) 

(Giresun Milletvekili Hayrettin Erkmen' in önergesi tekrar okundu. ) 

B A Ş K A N — Komisyon buna iltihak ediyor mu?. . 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AKSOY (Ordu) — Arkadaşlar , iş

çi hayat ında bi l iyorsunuz verilen yevmiyeler için kabul edilen teamül 

gündel ikt ir , halk, işçi l isanında gündel iğe gittim derler, bir terim olarak 

böyle kullanılır. 

B A Ş K A N — Arkadaşımızın değiştirgesi "gündel ik" in "günlük" olarak 

değişt ir i lmesi hakkındadır. Bu önergeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . 

Değişt irge reddedilmiştir. 

(Zonguldak Milletvekili Avni Yurdabayrak' ın önergesi tekrar okundu. ) 

B A Ş K A N — Değiştirgeyi dikkate alanlar... Almayanlar. . . Değişt irge 

reddedi lmişt ir . 

Maddey i Bütçe Komisyonunun takdim ettiği şekilde oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. — Birinci maddedeki ücretli hafta tatiline hak kazanmak 
için iş müddet ler i ile alâkalı n izamnamelerde kabul edi len günlük iş 
müddet ler ine uygun olarak haftanın altı gününde muntazaman çal ışmış 
o lmak şarttır. Şu kadar ki : 

A ) Çal ışmadığı halde kanunen iş müddet inden sayılan zamanlar la 

günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanuni tatil günleri ; ev lenme ha

l inde üç güne kadar; ana veya babanın, karı veya kocanın, kardeş veya 

çocuklar ın ö lümü halinde iki güne kadar veri lmiş izin müddet ler i ile iş 

veren taraf ından verilen diğer izinler fiilen çalışılmış günler gibi hesaba 

katılır. 

B) Mücbir ve iktisadi bir sebep o lmadan iş yer indeki ça l ışmanın haf

tanın bir veya birkaç gününde iş veren tarafından tatil edi lmesi hal inde, 
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haftanın çal ışı lmayan bu günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için 

çal ışı lması gereken altı günün hesaplanmasında nazara alınır. 

C) Bir iş yerinde işin bir haftadan fazla bir müddet le tatil edi lmesini 

gerekt iren mücbir sebepler hadis olduğu takdirde İş Kanununun 15 inci 

maddes in in III numaral ı bendi mucibince mücbir sebeplerden ötürü ça

l ış ı lmayan günler için işçilere ödenen yar ım ücret hafta tatili günü için 

dahi ödenir. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) — Arkadaşlar, bi l iyorsunuz ve görüyorsunuz 
ki, üç günden beri muhalefet partisi, sıralarını terkedip gitmiştir. Her ne 
kadar bir adedi tam muhal i f teşrif etmişse de -Sayın Cahid Zamangi l - 68 
adedi tam muhal i f daha vardır. Onlar burada yoktur. Onun için biz, İç
tüzük hükümler ine uygun ve kendi v icdanımızın sesine tâbi o larak mu
halefet vazifemizi yapmaktayız . Biz de bunu yapmazsak Yüksek Meclisi
niz ve partiniz tek parti şeklinde çalışan bir Mecl is du rumuna düşer. 
Onun için biz im sözcülere sual sormamızı , İçtüzük hükümler ine uygun 
olarak Bütçe Komisyonu raporları hakkında kanuni haklarımızı kul lan
mamız ı bağış lamanızı ist irham ederim. 

Sayın Refet Bey arkadaşımız ın bize, bu komisyonlara niçin g i tmedi
niz, diye s i temde bulunmasını doğru bulmadım. İçtüzük bizi kendi ihti
sas komisyonumuz olan komisyona devamla mukayyet kılmıştır. Buna 
rağmen gücümüzün yettiği kadar diğer komisyonlara gidip, şu küçük ça
p ımıza rağmen, milli muhalefet ve murakabe vazifemizi yapa l ım diye el
den geldiği kadar sarfı mesai etmekteyiz. İktidarın ekseriyet ini teşkil 
eden arkadaşlardan ve onun sayın komisyon sözcüler inden takdir ve te
veccüh beklemiyoruz. Ancak kanun ve tüzük harici serzenişlerde bulun
mamalar ın ı rica ediyorum. 

Komisyonlar objektif çalışmalıdır. Boş kalan muhalefet sıraları yer ine 
bize bu imkânı vermenizi rica ediyorum. 

B A Ş K A N — Heyeti Umumiyeye her zaman maruzatta bu lunmak hak

kını haizsiniz Cezmi Bey. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Muhterem arkadaşlar, muhale fet in 

grup olarak burada bulunmamasın ı icapett irmiş olan sebepler, ki beyan 

edilmiştir, halen zaildir. Bu lunmamakta olan arkadaşlarımız münfer iden 

bulunmamaktadır lar . 

Cezmi Bey arkadaşıma şunu ifade etmek isterim : Bendeniz tek başı

m a da o lsam karşıda dehşetl i bir muhalefet kuvvet inin mevcudiyet ine 

inanmalar ını rica ederim. Biraz sonra göreceksiniz. (Gülüşmeler) 

B A Ş K A N — Abidin Tekön. Madde hakkında. 

2168 



İŞÇİ ÜCRETLERİ 

AB İD İN T E K Ö N (İzmir) — Efendim, ikinci maddede , birinci maddede 

ki ücretl i hafta tatiline hak kazanmak için, iş müddet iy le alâkalı n izam

namelerde kabul edilen günlük iş müddet ine uygun olarak, haftanın 6 

gününde muntazam çalışmış olması şarttır, deniyor. 

Ş imdi efendim, haftanın altı günü, yani haftalık iş saati bâzı iş yer le

r inde 48 saat olarak kabul edilmiştir. Meselâ, bir işçi, sabahleyin uzak 

bir yerden iş yerine gelirken otobüsü, treni kaçırırsa ki, bunlar ekser iya 

vâki olur, bu takdirde iş yerine bir saat veya iki saat gibi geç ge lmiş olu

yor ve bu suretle haftanın 48 saatini do ldurmamış bulunuyor . Acaba bu 

şekilde bir işçi haftada 45-46 saat çalışırsa bu işçi tam olarak çal ışma

mış mı demektir? 

Bu ciheti komisyon sözcüsünün cevaplandırmasını rica ed iyorum. 

B A Ş K A N — Refet Aksoy, komisyon adına. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, iş müesse 

seler inde iş tekabbül eden kimsenin iş veren müesseses inin şartlarına ri

ayet etmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Tasavvur buyurunuz, bir fabrika 

işçisini 48 saat çalıştırıyor. Her hangi bir işçi arkadaşımız ın beyan ettiği 

veçhi le treni kaçırdım, vapuru kaçırdım diye iki saat vazifeye geç kal ırsa 

bu mazeret teşkil eder mi? Bittabi etmez. Çal ışma derli toplu olur. Biz 

burada kanun vâzıı olarak işçinin hakkını düşündüğümüz kadar iş vere

nin hakkını da düşünmek mecburiyet indeyiz. Eğer işçi çalıştığı müesse 

seye uzak bir mesafede oturuyorsa evini veya ikametgâhını o müessese

nin yak ın ında tedarik etmek mecburiyetindedir. Kaldı ki, meşru mazeret

lere müsteni t olarak çalıştığı yere gelemediği takdirde biz bunu ikinci 

madden in f ıkralarında mezun addediyoruz. Böyle ferdî ve indî b ir takım 

mazeret ler i bu kanun içerisine ithal edecek olursak birçok sui ist imale yol 

açmış oluruz. Demek ki, burada kabul edilen 6 günlük, haftada 48 saat

lik iş hayatını tam mânası ile do ldurmak mecburiyet indedir . 

Aksi takdirde iş veren müesseseleri de müşkil vaziyete düşürmüş olu
ruz, zira iş randımanı da düşer. Bu itibarla Bütçe ve Çal ışma komisyon
ları bunu esaslı surette düşünmüş ve tespit etmiştir, burada işçi huku
kunun ziyaına sebebiyet verecek bir hüküm yoktur. 

B A Ş K A N — Madde hakkında başka söz istiyen yoktur, maddey i reye 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. — İş Kanununa tâbi olan iş yerler inde çal ışan işçilere, 
2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile bu kanuna ek 
3466 sayılı Kanunda yazılı bulunan genel tatil günler inde çal ışmadıklar ı 
takdirde bir iş karşılığı olmaksızın o güne ait ücretleri yar ım olarak, tatil 
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yapmayarak çalıştıkları takdirde ise çalıştıkları bu günlere ait ücretleri % 

50 fazlasiyle ödenir. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz isteyen yok. Maddeyi kabul edenler. . 
Kabul etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 4. — Devletin idare ve murakabesi alt ında bu lunan veya 
Devlet nam ve hesabına işleyip de Millî Savunma ile a lâkadar olan mü
esseselerde Hafta Tatili Kanununun 7 nci maddes ine göre y ı lda 15 hafta 
müddet le hafta tatil inden istisna edilen işçiler de çalıştıkları hafta tatili 
günü için % 50 nispetinde fazla ücret alırlar. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz isteyen yok. Maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 5. — Hafta Tatili Kanununun 4, 5 ve 6 ncı maddeler i gere
ğince hafta tatili günü çalışan işçilere de hafta arasında veri lecek tatil gü
nü için yar ım gündelik ücretleri bir iş karşılığı o lmaksızın ödenir. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddey i oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 6. — İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Hastal ık ve Anal ık 
Sigortaları kanunları hükümler ine göre İşçi Sigortaları Kurumunca öde
nek ver i lmekte olan sigortalı işçilere, iş göremezl ik süresine dâhil o lan 
hafta tatili günlerine ait ödenekleri aynı ölçülere göre kurum taraf ından 
verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddey i oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 7. — Saat veya parça hesabiyle veya götürü olarak çalışı lan 
işlerde hafta tatili günü için ödenecek ücret, haftanın altı gününe teka
bül edecek ücret yekûnunun 12 de biridir. 

B A Ş K A N — Namık Gedik. 

ÇAL IŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAMIK GEDİK (Aydın) — Muhte

rem arkadaşlar, Hükümet tasarısının 8 inci maddesini komisyonunuz 

aynen kabul ederek Bütçe Komisyonuna göndermişt i . Bütçe Komisyonu 

8 inci maddey i kaldırmıştır. Sekizinci madde hükmüne göre (hafta, 15 

gün ve ay hesabiyle ücret alarak çalışan işçilere hafta tatilleri için ödene

cek ücret beher çal ışma gününe tekabül eden ücretin yarısıdır. ) Sekizin

ci madde hükmü ortadan kaldırı l ınca (hafta, 15 gün ve ay) çal ışan işçi

ler hakkında ödenecek ücretin bir ölçüsü olarak tespit ed i lmemiş oluyor, 

bu h ü k ü m çıplak kalıyor. Bundan evvelki kanunun birinci maddes inde 

bu tarzda çalışan işçilere de tatil günlerinde ücret ödeneceği yazıl ı o ldu

ğuna göre, bunun mahiyet ve nispetini tespit e tmek lâzımgelir. Bunun 
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izalesi için biz Bütçe Komisyonunun 7 nci maddes ine bir fıkra ilâvesi su

retiyle bu teşevvüşün ortadan kaldırı lmasını rica ediyoruz. Bu hususta 

komisyon adına veri lmiş bir takririmiz de vardır. Müsaade buyurursanız 

7 nci maddeye bir fıkra ilâvesiyle bu iş halledilmiş olacaktır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Sayın arkadaşlar, komisyon sözcüsünün 
maruzat ına bendeniz de iştirak ediyorum. Eğer Hükümet tasarısiyle Çalış
ma Komisyonuna akseden bu madde kabul edilmediği takdirde işverenler, 
ferdî teşebbüs ve sermaye sahipleri (belki İktisadi Devlet Teşekkül ler inde 
bu olmayacaktır . ) Ben seninle mukavele yapt ım; haftalık, onbeş günlük, 
aylık tuttum diye işçilere hafta tatili ücreti vermeyebi l ir ve bu ihtilâflara 
müncer olabilir. Binaenaleyh hafta, on beş veya ay hesabiyle behemeha l 
bir güne isabet eden yevmiyenin miktarının işçi tarafından bi l inmesi ve 
bu kanuna bir madde eklenmesi, 8 inci maddenin aynen kabulü veya 7 
nci maddeye bir fıkra eklenmesinin çok yerinde bir hareket olacağını ar-
zeder im. 

B A Ş K A N — Bütçe Komisyonu. 

B Ü T Ç E KOMİSYONU ADINA REFET A K S O Y (Ordu) — Efendim, bili
yorsunuz ki, bizde iş veren müesseseler şu şekilde işçinin mesais in in üc
retini verirler. Haftalık, 15 günlük ve aylık. Şimdi bir müessesede çal ışan 
işçi haftalık olarak alacağı ücretin ne kadar tutacağını bilir ve alır. 15 
günlük de, aylık da böyledir. Bu şekilde ücretini alan bir işçi muhakkak 
kanunun kendisine bahşettiği hafta tatili hakkının o müesseseden veril
mesinin bir kanuni mecburiyet o lduğunu müdriktir. Bizim işçimiz pek 
öyle hakkını hukukunun koruyamayacak kadar kültür seviyesi aşağı de
ğildir, uyanıktır. İşçimiz bu hakkını muhakkak surette takip edebil ir. 
Bunun yanı başında iş veren müesseseler in de, ortada böyle bir kanuni 
mecburiyet varken işçinin hakkını, haftalık veya 16 günlük hesabiyle ver
mesi imkânı olmadığını düşünerek komisyonumuz, bu fazla madde ile ka
nunu doldurmaktansa, bunun ahkâmı umumiye içerisinde tutmuştur. 
Mamaf ih heyeti âliyeniz bu hususta katî sarahat olsun, bir maddenin faz
lalığı bir şey ifade etmez derse komisyonumuz da buna iltihak eder. 

BAŞKAN — Çal ışma Komisyonunun teklifini okuyoruz : 

8.V1II.1951 

Yüksek Başkanlığa 

7 nci madde 

İşçilere hafta tatili ve genel tatil günlerinde ücret ödenmes i hakkında

ki kanun tasarısının, Çal ışma Komisyonunda aynen kabul edilen Hükü

metin 8 inci maddesinin Bütçe Komisyonunda tayyedildiği görülmektedir. 
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Tasar ının birinci maddes inde İş Kanununa tâbi iş yer ler indeki işçile

re Pazar tatil lerinde ve genel tatillerde ücret ödenmesi esası kabul buyu-

ru lmuş ve bu ücretin saat veya parça başına çal ışanlarda hangi ücret 

olacağı hakkında tasarıya hüküm vazedi lmişt i r . Buna muvaz i olarak ka

nun metninde hafta, on beş gün veya ay hesabiyle ücret alarak çal ışan 

işçilerin bir günlük ücretinin hangi ücret olacağının da tasrih kı l ınması 

zaruridir. Aks i takdirde tasarının birinci maddesinin, aylıklı, haftalıklı 

veya on beş günlüklü işçilere sureti tatbikında büyük güçlükler ve tered

dütler doğacaktır . 

Bu itibarla, Bütçe Komisyonunca 7 nci madde olarak tespit edi len 

maddey i (Hükümet tarafından teklif o lunduğu ve Çal ışma Komisyonun

ca da kabul edildiği veçhile) : (Hafta, on beş gün veya ay hesabiyle ücret 

alarak çalışan işçilere hafta tatilleri için ödenecek ücret, beher ça l ışma 

gününe tekabül eden ücretin yarısıdır) fıkrasının eklenmesi lâzımdır. 

Arz ve teklif ederiz. 

Çal ışma Komisyonu Sözcüsü 

Namık Gedik 

A H M E T HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Yalnız bir noktayı arzedeceğ im; 

Burada, aylıkla hizmete al ınmış işçilerin tespit edi lmiş ücretleri için
de, ayın içine dâhil haftaların çalışı lmadığı günler de girmektedir . Bu su
retle kabul edersek böyle aylıkla çalışan fakat işçi o lmayan ve çal ışma
dıkları gün için para a lmayan memurlar ın taleplerini de is'af e tmek mec
buriyet inde kalacağız ve Bütçe açığını biraz daha artıracağız. Biz, bi lhas
sa aylık ücretle çalışan işçiye verilecek yar ım yevmiyeye mahalefet ettik. 
Bütçe Komisyonunda da bunu arzettik. Bu sebeple, eğer Ça l ışma Komis
yonunun teklifini kabul edeceksek; bunun yanlız "haftalık ve 15 günlük" 
şekl inde kabulünü ve "aylık" kel imesinin çıkarı lmasını teklif ed iyorum. 

İHSAN ALTINEL (İstanbul) — Efendim, fabrikalarda üç çeşit ücret 

a lan işçi vardır. Birisi, haftalık, diğeri 15 günlük, üçüncüsü de aylık he

sabiyledir. 

Şimdi, aylık hesabiyle çalışan işçiler de ücretli işçilerdir. Patronlar de

mişlerdir ki, ustalar aydan aya para alsınlar. Fakat aylık alanların aylığı 

da hafta altı gün olmak üzere hesaplanmış ve o şekilde bağlanmışt ır . 

Takdir buyurursunuz ki, bundan evvel böyle bir kanun yoktu ki, pazar 

tati l lerinden istifade edilsin. Onun için, hafta altı gün hesabiy le aylık 

bağlandığ ı için. Çal ışma Komisyonunun ihtisas komisyonu olarak üze

rinde durup kabul ettiği ve Hükümet in getirdiği tasarıdaki 8 inci madde

nin aynen kabulünü rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Çalışma Komisyonunun değiştirgesini dikkatinize arzede-

ceğim, tasvip buyurduğunuz takdirde maddenin tashihi için komisyona ia

de edeceğiz. Mucip sebep gösterilmiştir, sebebini de izah ettiler, bu vaziyet 

karşısında bi lmem okumaya lüzum var mı? (Yok yok sesleri) 

Çal ışma Komisyonu adına verilen teklifi dikkate alanlar lütfen işaret 

buyursunlar . . . Almayanlar. . . Dikkate alınmıştır. 

Yedinci maddeyi yeniden tanzim için komisyona tevdi ediyoruz. 

M A D D E 8. — A y l ı k ücret alan işçilere hafta tatili günü çalıştıkları 

takdirde tatil günler ine ait ücretleri ayrıca verilir. 

B A Ş K A N — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler. . . Etmeyenler. . . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 9. — Fazla mesai karşılığı olarak alınan ücretler ve primlerle 

işyerinin asli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazır lama, ta

mamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işlerden dolayı aldıkla

rı ücretler hafta tatili için verilen ücretlerin hesabında nazara al ınmaz. 

B A Ş K A N — Değiştirge yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 

edenler.. . Etmeyenler. . . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 10. — 394 sayılı Hafta Tatili Kanununun 3 üncü maddes iy

le adı geçen kanunun şümul sahası dışında bırakı lmış olan işlerde çalı

şanlara bu kanun uygulanmaz. 

B A Ş K A N — Söz isteyen yoktur. Değiştirge yoktur. Maddey i kabul 

edenler. . . Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 11. — İş mukaveleler ine bu kanuna aykırı olarak konulacak 

hükümler bâtıldır. 

B A Ş K A N — Söz isteyen ve değiştirge yoktur. Maddey i kabul edenler. . . 

Etmeyenler. . . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 12. — Bu kanunla işçilere bir hak olarak tanınan hafta tati

li ve genel tatil günleri ücretini tamamen veya k ısmen ödememek gaye

siyle işçilere ödenmekte olan ücretler üzerinde bir indirme yapı lamaz. 

Bu kanunun hiçbir hükmü, işçilere hafta tatili ve genel tatillerde ücret 

veri lmesi hakkında daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, mu

kavele, teamül veya âdetlerden doğan müktesep haklara halel getirmez. 

B A Ş K A N — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. . Madde kabul edil

miştir. 

M A D D E 13. — Bu kanun hükümler ine uygun olarak işçilerine hafta 

tatili ve genel tatil günleri ücretini vaktinde ödemeyen veya ödememek 
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maksadiy le ücretlerde indirme yapan iş veren veya iş veren vekil leri, öde

medikler i hafta tatili ve genel tatil günleri ücretleri y ekûnunun iki misli 

miktar ında ağır para cezasına çarptırılırlar. Bu maddenin tatbiki ile ilgi

li dâvalara sulh ceza mahkemeler ince bakılır. 

B A Ş K A N — Söz isteyen ve değiştirge yoktur. Maddeyi kabul edenler. . . 

Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Yedinci madde gelsin... 

SAFFET GÜROL (Konya) — Efendim, komisyondan bir sual im var. 

B A Ş K A N — Madde hakkında mı? 

SAFFET GÜROL (Konya) — Sureti umumiyede unutu lduğunu zanne-

tiğim bir noktayı tenvir etmelerini rica edeceğim. 

B A Ş K A N — Buyurun. 

SAFFET GÜROL (Devamla) — Efendim, İş Kanunu iş yer ler inde çalı
şan işçilere Cumhuriyet Bayramı gününde bir fazla yevmiye veri lmesini 
âmirdir . Eğer Cumhur iyet Bayramının birinci günü bir Pazar tatiline rast 
gelirse o vakit bu kanun gereğince 1,5 yevmiye mi veri lecektir? Gayet 
m ü h i m bir noktadır, bu cihetin aydınlatı lmasını rica edeceğim. 

B A Ş K A N — Maddenin redaksiyonu araya girdiği için müsaade eder

seniz komisyon cevap verecektir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET A K S O Y (Ordu) — Efendim, Saffet 
Bey arkadaşımızın sordukları sual hakikaten dikkate şayan bir şeydir. 

Cumhur iyet Bayramı tatilinden istifade eden işçi tam yevmiye alacak
tır. Pazara tesadüf ederse o gün tam yevmiye alacaktır. Yani ayrıca yar ım 
yevmiye eklenmeyecektir. 

B A Ş K A N — 7 nci madde komisyondan gelmiştir, okutuyorum : 

M A D D E 7. — Saat veya parça hesabiyle veya götürü olarak çal ışı lan 

işlerde hafta tatili günü için ödenecek ücret, o haftanın altı gününe teka

bül edecek ücret yekûnunun 12 de biridir. 

Hafta, on beş gün veya ay hesabiyle ücret olarak çal ışan işçilere haf

ta tatilleri için ödenecek ücret beher çal ışma gününe tekabül eden ücre

tin yarısıdır. 

B A Ş K A N — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. . Etme
yenler. . . Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 14. — Bu kanun 1 Mart 1952 tarihinde yürür lüğe girer. 

B A Ş K A N — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. . Kabul et
meyenler. . . Kabul edilmiştir. 
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M A D D E 15. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

B A Ş K A N — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. . Kabul et

meyenler. . . Madde kabul edilmiştir. 

Tasar ının maddeler i hakkındaki görüşmeler bitti ve kabul edildi. 

Tasar ının tümü açık oyunuza arzediyorum. 

B A Ş K A N — Efendim, işçilere hafta tatili ve genel tatil günler inde üc

ret ver i lmesi hakkındaki tasarıya 256 oy verilmiştir. 250 kabul, bir ret, 

bir çekinser. Muamele tamamdır . 

Üye Sayısı 

Oy verenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Çekinserler 

Oya Katı lmayanlar 

Açık Milletvekillikleri 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

487 

256 

254 

1 

1 
211 

20 

Bu görüşmeler sonunda aşağıdaki kesinleşen met in 5837 numara ile 

kanunlaşt ı . 

İşçilere Hafta Tatili ve Genel Tatil Günlerinde Ücret Ödenmesi 
Hakkında Kanun (3) 

No. Kabul tarihi 

5837 9. VIII. 1951 

BİRİNCİ M A D D E — İş Kanununun uygulanmakta o lduğu iş yerler in

de haftanın tatilden evvelki günlerinde devamlı olarak çal ışmış olan işçi

lere çal ış ı lmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşıl ığı 

o lmaksız ın yar ım gündelik ücret ödenir. 

İKİNCİ M A D D E — Birinci maddedeki ücretli hafta tatilini hak kazan

mak için iş müddet ler i ile alâkalı n izamnamelerde kabul edi len günlük iş 

müddet ler ine uygun olarak haftanın altı gününde muntazaman çal ışmış 

o lmak şarttır. 

(3) Resmî Gazete : 15.8.1951-7885 
Kavanin Mecmuası: C. 33, s. 965-966 
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Şu kadar ki : 

A ) Çal ışamadığı halde kanunen iş müddet inden sayılan zamanlar la 
günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanuni tatil günleri ; ev lenme ha
linde üç güne kadar; ana veya babanın, karı veya kocanın, kardeş veya 
çocuklar ın ö lümü halinde iki güne kadar veri lmiş izin müddet ler i ile iş
veren taraf ından verilen diğer izinler fiilen çalışı lmış günler gibi hesaba 
katılır. 

B) Mücbir ve iktisadi bir sebep o lmadan iş yer indeki ça l ışmanın haf

tanın bir veya bir kaç gününde işveren tarafından tatil edi lmesi hal inde, 

haftanın çal ışı lmayan bu günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için 

çal ışı lması gereken altı günün hesaplanmasında nazara alınır. 

C) Bir iş yerinde işin bir haftadan fazla bir müddet le tatil edi lmesini 
gerekt iren mücbir sebepler hadis olduğu takdirde İş Kanununun 15 inci 
maddes in in III numaral ı bendi mucibince mücbir sebeplerden ötürü ça
l ış ı lmayan günler için işçilere ödenen yar ım ücret hafta tatili günü için 
dahi ödenir. 

Ü Ç Ü N C Ü MADDE — İş Kanununa tâbi olan iş yer ler inde çal ışan iş
çilere, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu ile bu kanu
na ek 3466 sayılı Kanunda yazılı bulunan genel tatil günler inde çal ışma
dıkları takdirde bir iş karşılığı olmaksızın o güne ait ücretleri yar ım ola
rak, tatil yapmayarak çalıştıkları takdirde ise çalıştıkları bu günlere ait 
ücretleri % 50 fazlasiyle ödenir. 

D Ö R D Ü N C Ü MADDE — Devletin idare ve murakabes i alt ında bulu
nan veya Devlet nam ve hesabına işleyipte Millî Savunma ile a lâkadar 
olan müessese lerde Hafta Tatili Kanununun 7 nci maddes ine göre yı lda 
15 hafta müddet le hafta tatil inden istisna edilen işçiler de çalıştıkları 
hafta tatili günü için % 50 nispetinde fazla ücret alırlar. 

BEŞİNCİ MADDE — Hafta Tatili Kanununun 4, 5 ve 6 ncı maddeler i 

gereğince hafta tatili günü çalışan işçilere de hafta arasında veri lecek ta

til günü için yar ım gündelik ücretleri bir iş karşılığı o lmaksız ın ödenir. 

ALT INCI M A D D E — İş kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Hastal ık ve 

Anal ık Sigortaları kanunları hükümler ine göre İşçi Sigortaları Kurumun

ca ödenek veri lmekte olan sigortalı işçilere, iş göremezl ik süres ine dâhil 

olan hafta tatili günlerine ait ödenekleri aynı ölçülere göre kurum tara

f ından verilir. 

YEDİNCİ MADDE — Saat veya parça hesabiyle veya götürü olarak ça

lışılan işlerde hafta tatili günü için ödenecek ücret, o haftanın altı günü

ne tekabül edecek ücret yekûnunun on ikide biridir. 
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Hafta, on beş gün veya ay hesabiyle ücret alarak çal ışan işçilere haf

ta tatilleri için ödenecek ücret beher çal ışma gününe tekabül eden ücre

tin yarısıdır. 

SEKİZİNCİ M A D D E — Aylık ücret alan işçilere hafta tatili günü çalış

tıkları takdirde tatil günlerine ait ücretleri ayrıca verilir. 

D O K U N U Z C U M A D D E — Fazla mesai karşılığı olarak al ınan ücretler 

ve primlerle işyerinin asli işçisi olarak normal çal ışma saatleri d ış ında 

hazır lama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu iş lerden 

dolayı aldıkları ücretler hafta tatili için verilen ücretlerin hesab ında na

zara al ınmaz. 

O N U N C U M A D D E — 394 sayılı Hafta Tatili Kanununun 3 üncü mad

desiyle adı geçen kanunun şumül sahası dışında bırakı lmış olan işlerde 

çal ışanlara bu kanun uygulanmaz. 

ON BİRİNCİ M A D D E — İş mukaveleler ine bu kanuna aykırı o larak 

konulacak hükümler bâtıldır. 

O N İKİNCİ M A D D E — Bu kanunla işçilere bir hak olarak tanınan haf

ta tatili ve genel tatil günleri ücretini tamamen veya k ısmen ödememek 

gayesiyle işçilere ödenmekte olan ücretler üzerinde bir indirme yapı la

maz. 

Bu kanunun hiçbir hükmü, işçilere hafta tatili ve genel tati l lerde üc

ret ver i lmesi hakkında daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, 

mukave le , teamül veya âdetlerden doğan müktesep haklara halel getir

mez. 

O N Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — Bu kanun hükümler ine uygun olarak işçile

rine hafta tatili ve genel tatil günleri ücretini vakt inde ödemeyen veya 

ödememek maksadiy le ücretlerde indirme yapan işveren veya işveren ve

killeri, ödemedikler i hafta tatili ve genel tatil günleri ücretleri y ekûnunun 

iki misli miktar ında ağır para cezasına çarptırılırlar. Bu madden in tatbi

ki ile ilgili dâvalara sulh ceza mahkemeler ince bakılır. 

O N D Ö R D Ü N C Ü M A D D E — Bu kanun 1 Mart 1952 tarihinde yürür

lüğe girer. 

O N BEŞİNCİ M A D D E — Bu kanun hükümler ini Bakanlar Kurulu 

yürütür . 
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Hafta, on beş gün veya ay hesabiyle ücret alarak çalışan işçilere haf

ta tatilleri için ödenecek ücret beher çal ışma gününe tekabül eden ücre

tin yarısıdır. 

SEKİZİNCİ M A D D E — Aylık ücret alan işçilere hafta tatili günü çalış

tıkları takdirde tatil günlerine ait ücretleri ayrıca verilir. 

D O K U N U Z C U M A D D E — Fazla mesai karşılığı olarak al ınan ücretler 

ve primlerle işyerinin asli işçisi olarak normal çal ışma saatleri d ış ında 

hazır lama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işlerden 

dolayı aldıkları ücretler hafta tatili için verilen ücretlerin hesab ında na

zara al ınmaz. 

O N U N C U MADDE — 394 sayılı Hafta Tatili Kanununun 3 üncü mad

desiyle adı geçen kanunun şumül sahası dışında bırakı lmış olan işlerde 

çal ışanlara bu kanun uygulanmaz. 

ON BİRİNCİ M A D D E — İş mukaveleler ine bu kanuna aykırı o larak 

konulacak hükümler bâtıldır. 

ON İKİNCİ M A D D E — Bu kanunla işçilere bir hak olarak tanınan haf

ta tatili ve genel tatil günleri ücretini tamamen veya k ısmen ödememek 

gayesiyle işçilere ödenmekte olan ücretler üzerinde bir indirme yapıla

maz. 

Bu kanunun hiçbir hükmü, işçilere hafta tatili ve genel tatil lerde üc

ret ver i lmesi hakkında daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, 

mukave le , teamül veya âdetlerden doğan müktesep haklara halel getir

mez. 

ON Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — Bu kanun hükümler ine uygun olarak işçile

rine hafta tatili ve genel tatil günleri ücretini vakt inde ödemeyen veya 

ödememek maksadiy le ücretlerde indirme yapan işveren veya işveren ve

killeri, ödemedikler i hafta tatili ve genel tatil günleri ücretleri y ekûnunun 

iki misli miktar ında ağır para cezasına çarptırılırlar. Bu madden in tatbi

ki ile ilgili dâvalara sulh ceza mahkemeler ince bakılır. 

ON D Ö R D Ü N C Ü MADDE — Bu kanun 1 Mart 1952 tarihinde yürür

lüğe girer. 

ON BEŞİNCİ M A D D E — Bu kanun hükümler ini Bakanlar Kurulu 

yürütür . 

10 Ağustos 1951 
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hizmetine al ınması onun bütün medenî haklara sahip o lduğunun res

men ve sarahaten tanınması mânasını tazammun eder. Bu takdirde bun

ların da tekaüt haklarının kabulü zaruridir. 

Kaldı ki 3527 sayılı Kanunda yüzel l i l iklerden bahsedi l i rken (bu şa

hıslara tekaüt maaşı bağ lanmaz) denmek suretiyle hasren bunlar ın şa

hısları kastedildiği halde, bunlar ın haricinde kalan sivil ve asker diğer sı

nıf için hiçbir şey deni lmeyerek meskût geçilmiştir. Bunun içindir ki: Şû

rayı Devlet Umumi Heyeti 4 Mart 1948 tarihli Resmî Gazetede intişar 

eden Tevhidi İçtihat kararında; yüzell i l iklerin yet imler ine ve ötekilerin şa

hıslarına ve yet imlerine tekaüt maaşı tahsisi icabedeceğini bel ir tmiş ve 

Divanı Muhasebat Umumî Heyeti de 5 Nisan 1948 tarih ve 1844 numa

ralı karariyle ayni neticeye varmış ve buna göre bir kısım eytam ve eşhas 

tekaüt maaşı aldıkları halde, bir kısmının bundan mahrum kaldığı an

laşılmıştır. Mahrum kalanlar resmen müracaat etmeyenlerse buna karşı 

birşey denemezse de müracaat ettiği halde mahrum kalmışsa, bunun 

adaletle telifi mümkün olamayacağı cihetle, bu gibilerin tekaüt maaşlar ı

nın müracaat lar ı tarihinden itibaren bağlanması esası, kanun teklif inde 

tasrih edilmiştir. 

3527 numaral ı Kanunla, yukarda zikrettiğim Şûrayı Devlet ve Divanı 

Muhasebat kararları karşısında yeni bir kanun tedvinine lüzum yok gibi 

bir zan ve zehap hâsıl olabilir. Fakat bu iki idarî kaza merci inin kararı hi

lâfına, askerî kaza merci ince sâdır olan kararın telifi ve m a h r u m kalan

ların haklarının temini m ü m k ü n olamadığ ından, bu sebeple bu işin yeni 

bir kanun teklifi mevzuu olarak ele al ınması zaruri görülmüştür . Büyük 

Mil let Mec l i s ine müracaa t eden Kemal i smindek i bir K u r m a y Yarbay ' ın 

bu konuya müteall ik işinin müzakeresi s ırasında Mecl is kürsüsünde 

maruzat ta bu lunduğum zaman bunun yeni bir kanun mevzuu yapı lma

sı ve Mecl ise getiri lmesi temayülü belirmiş o lduğundan bu teklifi hazırla

d ım. 

Esasen bu kabil maaşa muhtaç zevatın çoğu rahmet i r ahmana ka

vuşmuştur . Kalanların en genci belki ve muhakkak ki 70 - 75 yaş ında

dır. Müşfik Türk Milletinin bu gibilere ağuşu şefkatini açacağ ından kim

senin şüphesi yoktur. Teklif imin kabulü bu ihtiyarların fersiz gözlerini 

açacaktır . 

Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 

6.XI.1951 

Zonguldak Milletvekil i 

Rifat Sivişoğlu 
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Maliye Komisyonu Raporu 
TBMM 14.1.1952 

Maliye Komisyonu 
Esas No. : 2/298 

Karar No. : 23 

Yüksek Başkanl ığa 

Zonguldak Milletvekili Rifat Sivişoğlu'nun, yüzell i l iklerin yet imler ine 
ve heyeti mahsusalarca haklarında karar veri lmiş olanların şahıs lar ına 
ve yet imler ine maaş tahsisi hakkında vermiş olduğu kanun teklifi ve ge
rekçesiyle Maliye Bakanlığı temsilcisi ve teklif sahibi huzurlar ı ile komis 
yonumuza tetkik ve incelendi. 

Mal iye Bakanlığı temsilcisi teklife mevzu olan bazı şahıslar hakk ında 
kaza merci ler ince veri lmiş ve kesinleşmiş kararlar o lduğunu ve buna 
karşı yeni bir kanun tedvininin doğru bulunmadığ ını söyledi. 

Tekli f sahibi ise 3527 sayılı Af Kanununun neşri üzerine Danıştaya 
yüzell i l iklerin yet imlerine ve heyeti mahsusalarca haklar ında karar veri l
miş olanların şahıslarına ve yet imlerine tekaüt ve yet im maaşı tahsisine 
kanunî bir engel olmadığı yo lunda ittihaz ettiği bir tevhidi içtihat kararı 
bu lunduğundan teklifin Askerî Yargıtayca haklar ında aksi bir karara va
rı lmış olanların da istifade etmeleri maksadına matuf bu lunduğunu izah 
etti. 

Teklif in heyeti umumiyes i üzerinde yapı lan müzakere lerden sonra 

madde lere geçi lmesine karar verildi. 

Teklif in birinci maddesi ile yüzelli l iklerle, haklar ında heyeti mahsusa
larca karar veri lmiş olan kimseler istihdaf edi lmekte bu lunduğundan , 
halbuki 3527 sayılı Kanun yüzelli l ikleri affa mazhar kı larken "Bu şahıs
lar sekiz sene müddet le Devlet hizmetinde kul lanı lamaz. Bu şahıs lara te
kaüt maaş ı bağ lanamaz. " hükmünü koymuş ve tevhidi içtihat kararı ile 
de yüzell i l iklerin yet imler ine tekaüt maaşı bağ lanması için hiçbir kanunî 
mâni o lmadığı karar altına al ınmış o lduğundan artık kanunda yüzell i l ik-
lerden bahsetmeye hiçbir lüzum kalmamıştır . Buna uyularak teklifin; 

Heyeti mahsusalarca haklarında karar veri lmiş olanların emekl i hak

larının mahfuz tutulması hakkında Kanun. 

Şekl inde konulmasına ve 1 inci maddenin de buna uygun olarak de

ğişt ir i lmesine karar verilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddes i maaş tahsisinin mebdeini göstermektedir . 
Maddedeki vuzuhsuzluk göz önüne alınarak vuzuh temini maksad ı ile 
değiştiri lmiştir. 
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İstanbul 
H. Hüsman 

İstanbul 

S. Oran 

İzmir 

B. Bilgin 
Konya 

M.A. Ülgen S. F. Kalaycıoğlu 

Kastamonu 

H. Türe 
Trabzon 

Van 

Muhali f im 

F. Melen 

MUHALEFET ŞERHİ 

Tasarının geçici maddesinin bu şekli ile tatbik kabiliyeti yoktur. Zira 
(kayda intikal etmiş yazılı müracaat ) ibaresi müphemdir . Tatbikatta bü
yük tereddüt ve imkânsızl ıklara yol açacaktır. Nereye, k ime müracaat 
edildiğinin tesbiti düşünüldüğü malûm değildir. 

Diğer taraftan buna lüzum da yoktur. Zira bu gibi hal lerde kanun 

hükmünü çok gerilere götürerek alâkalı lara beş on senelik toptan aylık 

ödemek yo luna gitmek hatalı bir iş olur. 

Böyle bir muamele şekli alâkalı ların emsal ler ine yapı lan muame l eden 
de farklı olur. Zira onlar aldıkları paraları % 50 fazlasıyla evvelden iade 
etmişler. Bu paranın menfaatler inden mahrum kalmak pahas ına ayl ığa 
müstehak olmuşlardır. 

Halbuki bunlar o parayı bugüne kadar nezdler inde a l ıkoymuş olacak
lar onun gelir veya nemasından faydalanmış bulunacaklar , aynı zaman
da aylık bağlanması için gerekli olan bu şartı yer ine get i rmeden eski dev
relere ait aylıklarını da alacaklardır ki doğru değildir. Bu it ibarla geçici 
maddeye muhali f im. 

B A Ş K A N - Heyeti umumiyes i hakkında söz isteyen yok. Madde lere 

geçi lmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Efendim, teklifin ivedilikle görüşülmesi hakkında bir önerge var, oku

tuyorum : 

(5) Tutanak D., C. 16, s. 244-252 

İstanbul Milletvekil i 

Hâdi Hüsman 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (5) 

C. i 7, s. 244-245 
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Yüksek Başkanl ığa 

Heyeti mahsusalarca haklarında karar veri lmiş olanların emekl i hak

larının mahfuz tutulması hakkındaki kanun teklifimin ivedilikle görüşül

mesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekil i 

Rifat Siuişoğlu 

FEHMİ Ç O B A N O Ğ L U (Erzurum) - Söz ist iyorum 

BAŞKAN - İvedilik bahsinde söz veri lmez efendim. 

Tekli f sahibi Rifat Sivişoğlu teklifinin ivedilikle görüşülmesin i nâtık 

bir takrir vermiştir. Bu takriri reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. . Ka

bul etmeyenler. . . Kabul edilmemiştir. 

FEHMİ Ç O B A N O Ğ L U (Erzurum) - Heyeti umumiyes i hakkında söz is

t iyorum. 

BAŞKAN - Efendim, ilk defa tasarının adını okuyup madde lere geçil

mesi hususu reye arz ve kabul edildikten sonra ivedilik teklifi geldi. Mad

delere geç i lmeden evvel kimse söz istemedi. Mamaf ih Maddes inde söz 

alır, konuşursunuz. 

Heyeti Mahsusalarca Haklarında Karar Verilmiş Olanların Emekli 
Haklarının Mahfuz Tutulması Hakkında Kanun 

M A D D E 1. - 3527 sayılı Af Kanununun yürür lüğe g i rmes inden önce 

salâhiyettar olan mahkemeler in karariyle belirli cezalara uğramış bulu

nanlardan 1683 sayılı Kanunun 53 üncü maddes inden başka bir tedvin

le emekl i hakları sükût etmiş bulunanlarla yine aynı tarihten evvel 25 

Eylül 1339 tarih ve 347 ve 26 Mayıs 1926 tarih ve 854 numaral ı kanun

lara göre teşekkül etmiş olan Heyeti Mahsusalarca haklar ında bir daha 

Devlet hizmetler inde ist ihdam edi lmemelerine karar veri lmiş bulunanla

rın (Haklarındaki bu kararlar 24 Mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı Kanun

la teşekkül eden Âli Karar Heyeti ve 26 Teşrinievvel 1933 tarihli ve 2330 

sayılı Kanunun 12 nci maddesi mucibince Danıştay Mülkiye dairesi ta

raf ından tetkik ve tasdik edilmiş olanlar da dahil ) o tarihe kadar Devlet 

memur iye t inde bu lunmuş olmaktan mütevell it emekli l ik hakları 5434 

sayılı Türkiye Cumhuriyet i Emekli Sandığı Kanunu ve bu kanunla kaldı

rılan hükümler dairesinde muameleye tâbi tutulur. 

Ancak 1520 sayılı Kanun ile 1683 sayılı Kanunun geçici 7 nci mad

desi gereğince emekli keseneklerini %50 fazlasiyle a lmış bu lunanlardan 

bu kanun hükümler inden istifade etmek isteyenlerin aldıkları bu parala

rı defaten geri vermeleri şarttır. 
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BAŞKAN - Birinci madde hakkında söz isteyen, Burhanett in Onat . 

BURHANETT İN ONAT (Antalya) - Arkadaşlar, bu madden in hüküm
lerine giren meseleler içinde İstiklâl Harbine iştirak etmeyenler , davet 
edildiği halde icabet etmeyenler, veyahut bilfiil hiyanet edenler de dahil
dir. Bunlar mahkeme kararlarıyla tecziye edilmişler, yahut bazı istifade
lerden mahrum bırakılmışlardır. Muhterem arkadaşlar, hiçbir zaman, 
hiçbir veçhi le intikam hisleriyle mütehassis o lmuş bir arkadaşınız deği
l im. Her ne şekilde olursa olsun hem cinsimin bir intikam fikrî ile uku-
bata duçar o lmasına taraftan değil im. Fakat testiyi kıran da bir, doldu
ran da bir olursa yarının, atinin emniyetini tehlikeye koymuş oluruz. 
Eğer derseniz ki, mahkeme kararıyla hüküm giyenler aras ında haksızl ı
ğa maruz kalanlar bulunmaktadır . Bunlar yeniden muhakeme edilsin. 
Haksız yere hüküm giymiş olanlar bundan istisna edilsin. Evet arkadaş
lar. 

Fakat arkadaşlar; hiyanet, bi lhassa vatanî mevzularda hiyanet mü-

kâfatlandırı lamaz. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN - Komisyon adına Kemal Yörükoğlu. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Gümüşhane ) -

Muhterem arkadaşlar, Burhanett in Onat arkadaşımız, af buyursunlar , 

her halde hâdiseyi iyi kavrayamamışlardır . 

Arkadaşlar , bu haklar ında heyeti mahsusaca karar veri lenlerin suç
ları 3527 sayılı Af Kanunuyla ortadan kaldırılmıştır, yani bu kararlar lağ
vedilmiştir, refedi lmiştir . Kanun bir Af Kanunudur. Af Kanunu faile de
ğil, fiile matuftur, fiili ortadan kaldırır. Binaenaleyh Af kanunlar ı , fiilî 
suçları bütün hukukî neticeleriyle beraber ortadan kaldıran bir vasfa sa
hiptir. Şu hale nazaran Af Kanunu bu gibileri affettikten sonra bunlar 
hakk ında haini vatandır filân gibi tabirleri de kul lanmaya hakkımız yok
tur. Af Kanunu bu adamlar ın bütün suçlarını, bütün hukukî neticeleriy
le beraber, ortadan kaldırmıştır. 

Arkadaşlar , haklarındaki heyeti mahsusa kararları re f edi lmiş olanla

rın gerek emekl i maaşı, gerek yet im maaşları verilir. Ayrıca Şûrayi Dev

let Umumî Heyetinin tevhidi içtihat kararı da vardır; bu hususta bir de 

Sayıştay Heyeti Umumiyes i kararı vardır. Bu kararlara müsteniden diyo

ruz ki, mademki bunlar affa mazhar olmuşlardır, b inaenaleyh bunlar ın 

gerek kendi ler ine ve gerekse yetimlerine emekli l ik maaşı verilir. Bugüne 

kadar olan kanun ve tatbikat bu şekildedir. 

Hâdisemize gelince; bir iki vatandaş yanl ış bir karar yüzünden , kanu

nun bahsetmiş olduğu bu haktan ve aynı zamanda gerek Devlet Şürası-
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nın ve gerekse Sayıştay Heyeti Umumiyes inin bu baptaki müspet karar
larına rağmen maalesef istifade edememişlerdir. Bu zat o z aman Hükü
met taraf ından Rodos'a bizim inkılâbımızın ve Türkçü lüğümüzün propa
gandasını yapmak için memuren gönderilmiştir. Bu vazifeyi ifa ederken 
İtalya Hükümet i orada kendisini yakalamış ve Suriye 'ye göndermişt ir . Bi-
lâhara hatalı olarak vatandaşl ık hakkından ıskat edilmiştir. Fakat bu za
tın Hükümet tarafından vazifelendirildiği anlaşı l ınca 1947 yı l ında Ba
kanlar Kurulu karariyle Türk tâbiiyetine al ınmış ve evvelce ittihaz edi len 
karar iptal edilmiştir. Heyeti mahsusaca verilen bu hatalı karar arzetti-
ğ im 3527 sayılı Kanunla ref edilmiş, tabiiyetten ıskat keyfiyeti de bi lâha-
ra Bakanlar Kurul kararıyla kaldırılmıştır. Bu vaziyet karşıs ında bu zatın 
emsal i misillû emeklil ik maaşından istifade etmesi iktiza edeceği cihetle 
mevzuubahis karardan bahsederek Millî Savunma Bakanl ığ ına müraca
at etmiş, Millî Savunma Bakanlığı bu müracaatı kabul etmeyince, Aske
rî Yarg ı taya dava açmıştır. Askerî Yargıtay da, bendeniz mahkeme karar
larını tenkid edecek değil im, çünkü mahkeme kararları hürmete şayan
dır.. Ancak bir hatayı adlîye temas edeceğim. Mahkeme, "1683 sayılı Ka
nunun 53 üncü maddesi der ki, vatandaşl ıktan ıskat edi lmiş olanların 
emekli l ik maaşı kesilir." Filvaki Bakanlar Kurulu kararı ile, bu ıskat ka
rarı or tadan kaldırı lmış ve re f edilmişse de, kanunda bi lâhara vatandaş
lıktan ıskat kararı re f edilirse emeklil ik maaşı bağlanabil ir , diye bir hü
küm olmadığı mucip sebebiyle dâvayı reddetmiştir. Fakat bu sebepte isa
bet yoktur. Çünkü arkadaşlar, kanun her şeyi bütün teferruatiyle yaza
maz. Mademki ıskat kararı Bakanlar Kurulu karariyle re f edilmiştir, bu 
takdirde mâni zail o lunca memnu da avdet eder. Bu zata da emekli l ik 
maaşı bağ lanması iktiza eder idi. Fakat mahkeme bir zühul eseri olarak 
mevzuubahis kararı vermiş. 

İşte arzett iğim kanun ve karar muvacehesinde mahkemen in kararın
da bir hatayı adlî olduğu tezahür etmektedir. Binaenaleyh ortada aynı 
vaziyeti hukukiyede olanlar bugün emeklil ik maaşı al ırken netice itiba
riyle hukukî vaziyeti diğerlerinden farklı o lmayan bu arkadaşın bu hak
tan mahrum bırakı lması hakkaniyete uygun değildir. Kaldı ki bu zat Di
lekçe Komisyonuna müracaat etmiş. 

FERİD M E L E N (Niğde) - K immiş bu? 

KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Devamla) - İki kişidir bunlar, birisi yüzbaş ı , 

birisi yarbaydır . (150'l iklerden mi sesleri). Hayır yüzel l i l iklerden değildir. 

Sö zümü kesmeyin rica ederim. 

Dilekçe Komisyonu şu sebeple reddetmiş Hakkında mahkeme kararı 
vardır, kazaî bir karara bağlanan bir işi teriî murakabeye tabî tutumayız 
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demiş , yani esasa g irmeden usul bakımından reddetmiştir . Bunun üze

rine Heyeti Celi lenize itiraz edi lmiş; bu itiraz üzerine Heyeti Celi lenizin te

mayülü şu şekilde tebellür etmiş; mademki usul bak ımından teşriî mu

rakabeye tâbi tutamayacağız, o halde bu bir kanun mevzuudur , bir ka

nun hal inde Meclise getirilirse müzakeresini yaparız. Heyeti Cel i lenin bu 

temayülünden i lham alan Rifat Sivişoğlu arkadaşımız Meclisi Âl inin bu 

temayülüne imtisalen böyle bir kanun teklifiyle huzurunuza gelmiştir. 

Teklif in kabulü suretiyle, bu arkadaşların, mâruz kaldıkları haksız l ık or

tadan kalkmış olacak ve bir hakkaniyet ve adalet tecelli e tmiş olacaktır. 

Mesele budur . 

M E C D E T ALKİN (Kütahya) - Bu arkadaşlar, Yüzel l i l iklerden değil mi, 

zira teklifin başl ığında Yüzelli l ik de vardır. 

KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Devamla) - Yüzell i l ikten değil, raporu iyice 
okursanız yüzell i l iklere ait olmadığını anlarsınız. O cihet esasen bertaraf 
edilmiştir. Yüzelli l ikler konusunu da arzedeyim. 

3557 sayılı Kanun Yüzell i l iklere taallûk ediyor. Yüzell i l iklerin yet im

lerine maaş tahsis edilmiştir. 

Tekli f sahibi o kısmı yanl ış ifade ettiği için, teklif gerek Bütçe gerek 

Maliye komisyonlar ında heyeti mahsusa kararlarına hasru tahsis edil

miştir. 

FERİT ECER (NİĞDE) - Bu kanun teklifi iki kişi için mi? 

KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Devamla) - İki kişi için mi diyorlar. 

Hakları , hatayı adlî yüzünden kendilerine veri lmemiştir . Hatayı adli
nin tashihi ise çıkaracağımız bir kanunla mümkündür kanun da bu se
bebe müsten iden teklif edilmiştir. 

Mâruzât ım bundan ibarettir. 

BAŞKAN - Burhanett in Onat 

BURHANETT İN ONAT (Antalya) - Muhterem arkadaşlar; bu işte bir 

an lamıyan var ama ben miy im Kemal Bey mi? An layamadım. 

Arkadaşlar ; kanun bir kısım mücrimleri affetmiş. İyi etmiş. Ben niçin 

affetmiş demiyorum. Fakat üstelik bir de diş kirası vermek mevzuubahs 
Oluyor. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar ; nasıl olur, bugün İstiklâl Harbine iştirak ettiği halde şu 

ve bu sebeple istihkakını a lamıyan vatandaşlar vardır, onların yet imleri 

vardır. Bunlar beri tarafta dururken diğeri affedilmiştir, üzer inden bil

m e m süre geçmiştir, şudur budur, üstelik bir de para. Veremeyiz arka

daşlar. (Alkışlar) 
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B A Ş K A N - Fehmi Çobanoğlu 

FEHMİ Ç O B A N O Ğ L U (Erzurum) - Arkadaşlar 27 sene evvel ç ıkan He

yeti Mahsusa Kanunu ile, Bursa 'da teşkil o lunan Heyeti Mahsusa aza

sından sağ kalan Çobanoğlu bir tek olarak karşınızdadır. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar , bu kanunun birinci maddesi; Mücade le ! Mil l iyeye aleyh

tar olan, Hükümet kuvvetlerini küçültmeye hizmet eden ve düşman la 

bir leşenler hakkındadır . Bunların nispeti askeriyeleri kat 'o lunur, bir da

ha da Devlet hizmetinde kullanı lmaz. Ama tekaüdiyeleri vardır, yeni ku

rulan hükümet onu tanımıyor. Şekil buradadır. 

İkinci madde de der ki; çağırılıp da Anadolu 'ya ge lmiyenler in yalnız 

nispeti askeriyesi kat 'olunur, devlet hizmetinde başka işlerde kullanıl ır, 

o rduda kullanı lmaz. 

Birinci maddede "nispeti askeriyesi kat 'olunur, bir daha devlet h izme

tinde kullanı lmaz.. . " Diyor ama o ana kadar Osmanl ı Devlet ine verdiği te-

kaüdiye ne oldu? Simde onu dâva ediyorlar, onu istiyorlar. A f Kanunu da 

araya girdi. Bu, hakkıdır. İster verin, ister vermeyin, diyeceğim bundan 

ibarettir. 

B A Ş K A N - Rifat Sivişoğlu buyurun. 

RİFAT S İVİŞOĞLU (Zonguldak) - Aziz arkadaşlar, mihterem arkada

şımız Burhanett in Onat Beyefendinin buyurdukları , Millî Mücade leye iş

tirak e tmeyen ve bu suretle vatana bağlılık derecelerini makûsen göste

ren birtakım subay ve sivil memurlar esasen 347 ve 854 numara l ı ka

nunlar la affa mazhar olmuşlar ve haklarındaki Heyeti Mahsusa ve Diva

nı Harb kararları da refedi lmişt ir . Heyeti Mahsusa karar ına mâruz kalıp 

da askerî nispeti, mülkî memuriyet le olan münasebet i kesi lenler bu su

retle arzett iğ im 347 ve 854 numaral ı kanunlarla iadei hukuk edince ade

di 500-600 'e baliğ olan sivil ve asker zevat tekaüt maaşı a lma hakkında 

mazhar oldular. Hattâ bunlar arasında 150'liliklerden kanunu mahsus 

la vatana avdetlerine karar verilen vatandaşlar da kezalik tekaüt maaşı 

a lmak nimet ine kavuştular. Ve el'an da almaktadırlar. Ancak, Gelibolu' lu 

Ahme t Şenkıl ismindeki kurmay yarbay olan bir zat, Birinci C ihan Har

b inden sonra emekl iye sevkediliyor. emekli maaşı a lmakta iken bu emek

lilik maaş ı kendisinin maişetini temine kâfi ge lmediği içindir ki Sakız 

Adas ına gidiyor ve oradaki Türklerin davetine icabetle bir mual l iml ik alı

yor ve bu muall inliği sırasında Türk kültürünü yaydığı içindir ki İtalyan

lar taraf ından Suriye'ye sürülüyor. O adaya gitmesi İstanbul Val is inin ve

s ikasına müsteni t o lmasına rağmen Heyeti Mahsusaca askerî nisbeti ve 

tekaüt maaş ı kesiliyor, vatandaşl ıktan iskat olunuyor, sonradan hakikat 
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anlaşı larak vatandaşl ık hakkı iade ediliyor. Vatandaşl ık hakkı iade edil

diği halde tekaüt maaşı iadeten bağlanmıyor. Bu vatandaş Büyük Millet 

Mecl is ine müracaat ediyor, Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encümen i red

dediyor ve nihayet 3. VIII. 1951 Cuma günü Büyük Millet Mecl is inde mü

nakaşa mevzuu oluyor. Bunun ayrı bir kanun mevzuu olduğu ileri sürü

lüyor. Bunun üzerine bendeniz bu kanun teklifini heyeti muhteremenize 

arzediyorum. Zaten Türkiye 'de bu durumda iki şahıs var. Birisi Hakkı 

Turhan isminde emekli yüzbaşıdır. Millî Mücadeleye iştirak e tmemiş , Yu

nanistan'a gitmiş. Sonradan vatana avdetine müsaade edilmiştir ve av

detten sonra kendisine bir memuriyet de verilmiştir. Sonradan aldığı me

muriyet , evvelce askerlikte geçen hizmetine ilâve edil ince tekaütlük müd

detini dolduruyor. Bu nedense Millî Savunma Bakanl ığ ınca reddedil iyor. 

Asker î mahkemeye müracaat ediyor, oradan da ret kararı alıyor. Ahme t 

Kemal ve Hakkı Turhan ismindeki bu iki vatandaşın aleyhine askerî 

mahkemece verilen karara munakız olarak Danıştay ve Divanı Muhase

batın içtihat kararları var; Danıştay ve Divanı Muhasebat içtihat karar

ları, bunlara maaş tahsisi icabeder demektedir. Esasen kanun da buna 

âmirdir . Buna rağmen iki mütenakıs karar karşıs ında bulunan bu va

tandaşlar kanunen hak ettiklere tekaüt maaş ına mazhar o lamadıklar ı 

için 3. VIII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise baş vuruyorlar ve Yüskek 

Mecl is, bu bir kanun mevzuu demiş olduğu içindir ki bendiniz bu teklifi 

Yüksek Huzurunuza arzetmiş bulunuyorum. 

Bu vatandaşlar hakikaten zaruret içindedirler. Kendilerini şahsen ta

n ımam, durumlar ına zabıt lardan vâkıf o ldum. Emsal ine veri len haktan 

bunlar ın ma hrum edi lmemesini mümkün kılmak için bu kanun teklifini 

sevketmiş bulunuyorum. Kabulünü bilhassa rica ederim. 

B Ü T Ç E KOMİSYONU ADINA KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Gümüşhane ) -

Muhterem arkadaşlar. Burhanett in Bey kardeşimiz af buyursun biz hu

kukî teker leme falan yapmadık, kanundan ve hukuk kaides inden bah

settik. Ş imdi arzedeyim. 

3527 sayılı Kanunun 3 üncü maddesini okuyorum. 

"25 Eylül 1339 tarih ve 347 ve 26 Mayıs 1926 tarih ve 854 sayılı ka

nunlara göre teşekkül etmiş olan heyeti mahsusa larca haklar ında bir da

ha Devlet hizmetlerinde ist ihdam edi lmemeler ine karar veri len eşhasın ve 

24 Mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı Kanunla Âli Karar Heyeti ve 26 Teş

rinievvel 1933 tarih ve 2330 sayılı Kanunun 12 nci maddes i mucib ince 

Şûrayi Devlet in Mülkiye Dairesi taraflarından tetkik ve tasdik edilenler 

de dahil o lmak üzere veri lmiş olan kararlar re f edilmiştir." 
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Şimdi aziz arkadaşlar, bu kanunun vaz 'etmiş o lduğu h ü k ü m muva
cehes inde bunların emeklil ik maaşları veri lmeye başlanı lmışt ır ve hatta 
150'liklerin şahsına veri lmiyor, yetimlerine verilir veya ver i lmez diye ka
nunda sarahat o lmamasına mebni tereddüt edilmiş keyfiyet Devlet Şûra
sı u m u m i Heyetine intikal etmiş ve bir tevhidi içtihat kararı çıkmıştır. 
Madem ki, bir Af Kanunu vardır, Af kanunu faile değil; fiile taallûk eder, 
fiil bütün hukukî neticeleri ile ortadan kalkmıştır. Bu it ibara "Yüzell i l ik
lerin zaten yet imlerine ve diğerlerinin gerek kendiler ine ve gerek yet imle
rine emekli l ik maaşı tahsisi merkezindedir, Bugün tatbikat bu merkez
dedir ve bu kanunu da Büyük Millet Meclisi çıkarmıştır, a m a niçin çıkar
mıştır. Onun münakaşasını yapamayız . 

Bu itibarla ortada bir haksızlık vardır, diğer tarafta aynı hukukî du
rumda olanlar maaş alırken, ber tarafta yalnız ve yalnız hataî adl inin 
kurbanı olan birkaç kişinin bundan mahrum bırakı lması adalete uygun 
değildir. Ve biz bir hataî adlinin bu suretle tashihini rica ediyoruz. Encü
mende de uzun boylu münakaşa yapılmıştır. Bu itibarla teklif or tada 
mevcut olan adaletsizliğin izalesini ve kanunen iktisap edi lmiş, fakat sırf 
hataî adlî yüzünden istifadeye mazhar o lmayanlara bu hakkın iadesini 
ist ihdaf etmektedir . 

Binaenaleyh, Heyeti Celi leden maddenin kabulünü ist irham ediyo
rum. Ve hiç şüphesiz takdir Heyeti Celilenindir. Fakat reylerinizi müspe t 
şeki lde istimal buyurduğunuz takdirde muhakkak ki, adalet in tecell isine 
hizmet etmiş olacaksınız ve kararınız isabetli olacaktır. 

B A Ş K A N - Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi oyunuza arz ed iyorum. 
Birinci maddey i kabul edenler... Kabul etmeyenler.. . Kabul edi lmiştir. 

GEÇİCİ M A D D E - Bu kanun hükümler inden istifade edecek olanla
rın emekl i veya yet im aylıkları kayda intikal etmiş yazıl ı müracaat lar ı ta
rihini takip eden ay başından itibaren bağlanır. 

B A Ş K A N - Geçici madde hakkında söz isteyen var mı? 

HADİ H Ü S M A N (İstanbul) - Bendeniz de Bütçe Komisyonu üyesi sıfa-
tiyle birinci maddeye reyimi verdim ve kabul ett im. Fakat Bütçe Komis
yonu raporundaki geçici maddeye müteriz im. Geçici madde aynen şöyle
dir: "Bu kanun hükümler inden istifade edeceklerin emekl i veya yet im ay
lıkları kayda intikal etmiş yazı ile müracaatları tarihini takip eden ay ba
ş ından it ibaren bağlanır." 

Dikkat edilirse "kayda intikal etmiş yazı ile müracaat lar ı " hangi kay
da, nereye, ne zaman intikal etmiş, 3 sene mi, 8 sene mi? Esasen beş se
nelik evraki sarfiyeler imha edilir. O halde bu tâbir yer inde ve doğru bir 
şey değildir. 
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Malî hükümler in ilgili kanunlar ın mer'i oldukları tarihlerden it ibaren 
tatbikleri gerektiği cihetle beş veya sekiz sene evvel ine gidi lmesi ve hattâ 
bu tarihin tespitinin bir kayda taliki doğru değildir. Kaldı ki bunlar ın, 
emsal i aldıkları paraları yüzde elli fazlasıyla o tarihte iade etmişlerdir. 
Halbuki bunlar aldıkları paraları yüzde elli fazlasıyla bugün iade edecek
lerdir. Vaziyet böyle olacaktır. Maaşlarını eski tarihlerden it ibaren bağlı
yarak bir takım haksızlıkları kaldıral ım derken daha fazla haksızl ık yarat
mış olacağız. Onun için bu ahenksizl iği doğuracak olan bu geçici madde 
nin tayyını teklif ediyorum. 

KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Gümüşhane ) - Arzedey im. Takdir Yüksek He

yetinizindir. 

Hâdi Bey arkadaşımız buyuruyorlar ki, zamanı tespit güçtür. 

Muhterem arkadaşlar, Devletin bir kaydı vardır. Bu kayda hepimiz in 

it imat etmesi lâzımdır. 

HÂDİ H Ü S M A N (İstanbul) - Hangi kayıt? 

KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Devamla) - Bendeniz zatı âlinizi sükûnet le din
ledim. Kaydı arzedeceğim. 

Efendim, bu zatın Millî Savunmaya müracaat tarihi 1948 senesinin 
Nisan ayı içerisindedir. Millî Savunma Bakanlığı , demin arzett iğ im se
bepler dolayısıyle, müracaat ı reddedince Askerî Yargıtaya dâva açmışt ır . 
Asker î Yarg ı tay da 20.V1L1949 da dâvayı reddetmiştir. Eğer idareye inti
kal tarihini esas tutmuyorsak mahkemeye dâva açtığı tarihi esas tutarız. 

Bir kere bu kanunun birinci maddesini kabul buyurdunuz ve hakkı 
tanıdınız. Bunların elinde o lmayan sebepler dolayısıyla bir hata yüzün
den iki sene, üç sene maaş a lmaması hususundaki haksızl ığı niçin izale 
e tmeye l im? Kendilerinin bunda kusuru yoktur. Yanl ış bir karar yüzün
den adamın bu hakkı ıskat edilmiştir. Bunu kabul ettikten sonra ve ku
sur da bunlarda bulunamadığ ına göre mücerret bir hatayı adliye mâruz 
kaldı diye geçmiş maaşlarını vermemeye sebep yoktur, hiç o lmazsa dâva 
tar ihinden bu hakkı tanımamızda bir mahzur bendiniz mülâhaza etmi
yorum. Bi lâkis kayda intikal tarihi vardır. Çünkü Millî Savunmaya mü
racaat etmiştir, Millî Savunmayı idarî mercidir diye kabul buyurmazsa-
nız, mahkemeye dâva açmıştır. Dava tarihinden itibaren bu adamın hak
kını vermemiz daha adilâne olur ve bu mülâhaza ile madde taknin edil
miştir. Takdir Heyeti Celi lenizindir. 

M A Z H A R Ö Z S O Y (Maraş) - Kanun bir adam için mi çıkıyor? 

KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Devamla) - Hayır efendim, umumidi r . Bu va

ziyette o lup haksızl ığa uğrayanların hakkının veri lmesi içindir. 
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M A Z H A R ÖZSOY (Maraş) - Ya dört sene evvel müracaat eden varsa? 

KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Devamla) - Efendim, kanun böyle demiyor ki; 
kayda intikal diyor, yani resmen Devlet müessesesine, merbut bu lundu
ğu daireye, bakanl ığa müracaat tarihini esas tutalım, diyoruz. Çünkü 
bunlar kendi el lerinde o lmayan bir haksızl ığa mâruz kalmışlardır . Kusu
ru o lmayan bu gibilerin niçin hakkını vermeyel im? Ver irsek daha âdilâ
ne olur. Takdir Heyetindir. 

FERİT ECER (Niğde) - Bunların affına dair kanun var mı? 

KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Devamla) - Demin okudum. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - Kemal Yörükoğ lu arkadaş ımı
zın noktaî nazarını kabule hukuken imkân yoktur. Bir defa Yüksek He
yet birinci maddey i kabul etmekle bugün için bu zevata ait o lmak üzere 
bir hakkın doğmasına sebep olmuştur. Bunu iki gün evvelce dahi teşmil 
e tmeye biz hukukan imkân görememekteyiz . Hak bugün doğmuştur bu
günden, bugünden it ibaren bir mâna, bir değer, bir h ü k ü m ifade edebi-
l i r .Arkadaşım Hadi Hüsman' ın noktaî nazarına tamamiy le iştirak ediyo
rum. 

HADİ H Ü S M A N (İstanbul) - Efendim, noktaî nazar ımı arzett im yalnız 
sayın sözcümüzün iki mütalâasına cevap vermek ist iyorum. Karar yan
lıştır, yanl ış bir kararın düzelti lmesi mevzuubahist ir , dediler. Ha lbuki 
karar yanl ış değildir. Hattâ Danıştayda dahi bir daire başka bir içtihat
ta, diğer bir daire başka bir içtihatta bu lunmuş ve o içtihat zaman ında 
da bu iki arkadaş mahkemeden aleyhlerine i lâm almışlar. Sonra tevhidi 
içtihat kararı ç ıkmış ve bu karar neticesi bu gibilere aylık ver i lmesi ka
bul edi l ince mahkemeye gitmeyenler müracaat edip tekaüt maaşlar ını al
mışlar. Çünkü aleyhlerinde ilâm yok. Bu iki kişi, a leyhler inde i lam oldu
ğu için tevhidi içtihadın lehlerine tecelli etmiş o lmas ına rağmen alâkal ı 
daireye gidip maaş tahsisini yapt ıramamışlar. Maksat bu vaziyeti izale 
e tmekten ibarettir. Bu itibarla verilen kararda bir yanlışl ık yoktur . Tev
hidi içtihat o lmamış olsaydı bu karar hakkında hiçbirşey söy lenemezdi . 
Dikkat buyurulursa sayın sözcümüz metinde kayda intikal etmiş yazı l ı 
müracaat dediği halde arzettiğim gibi bu ifadenin ne kadar m ü p h e m ve 
karanl ık o lduğunu şimdiki ifadeleriyle kendileri de kabul ve teyit ettiler. 
Heyet i celile de kabul ederse mahkemeye müracaat ettiği tarihi kabul 
ederiz dediler. Görülüyor ki kendileri de konsekan değil lerdir. O s m a n Çi-
çekdağ arkadaşımız ın dediği gibi bugünkü kararınızla böyle bir hak doğ
muştur . Bu hakkı geriye doğru götürmek hiçbir vesi le caiz o lamaz. Lü
z u m da yoktur. Onun için maddenin tayyını ist irham ediyorum. Takdir 
yüksek heyetinizindir. 
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B A Ş K A N - Hâmid Şevket İnce. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) - Muhterem arkadaşlar, bu kanun 

bir hak doğurmuyor . Bu bak ımdan arkadaşım Osman Şevki Çiçekdağ ' la 

beraber deği l im. Bu kanun, esasen vâki müracaat ın muhik o lduğunu, 

emsal i veçhi le kabul ediyor ve bir muamele yapı lmasını nazarı d ikkate 

alarak, ortadaki muhkem kaziyeleri bertaraf ediyor. Yani bu kanun, 

muzhir i hak oluyor. Meselâ benim Osman Şevki Çiçekdağ' la bir arazi dâ

vam vardır. 18 sene bu dâvanın duruşmalar ı ve tart ışmaları sürdü ve ni

hayet dâvayı kazandım. Şimdi ben 18 sene sonra mı bu mal ın sahibi ol

dum? Cevabını versin. Hayır, hâkim bana dedi ki: 18 sene evvelisi bu mal 

senin idi, işte şimdi ben onu teyid ettim. Yoksa hâkimin h ü k ü m verdiği 

dak ikada ben mal sahibi o lmadım. Hâkim, izharı hak etti, mal ın k ime ait 

o lduğunu tespit etdi. Bugün alınacak kararla Hüsman arkadaşımız ın de

diği gibi, bahşedi lecek bir hak değildir. Hakkın mevcudiyet ine inanı lmış, 

emsal i nazarı dikkate al ınmış bilhassa, ortadaki Tevhidi İçtihat karar ının 

ışığı a l t ında izharı hak edi lmektedir. Yoksa yeni bir hak ihdas etmiyoruz. 

Mevcut bir hakkı kanunla ihya yani intak ediyoruz arkadaşlar; (çok doğru 
sesleri). 

Binaenaleyh bu kanun bir atiye halinde değildir. Demin Mal iye Baka

nının başka bir mevzuda getirdiği ve kabul ettiğimiz kanunda o lduğu gi

bi ben bir mi lyon lira sarfettim ama sana bağış l ıyorum demiyoruz. Bilâ

kis hak sahibine: Sen müracaat ettiğin zaman haklı imişsin, d iyoruz ve 

bu hakkı izhar ediyoruz. Binaenaleyh Osman Şevki arkadaşımız ın müta

lâası doğru değildir. 

Sonra sözcü arkadaşımızın beyanındaki terdit doğru değildir. Bir ka

nunda terdit ve tereddüt hâkim olamaz. Kanunlara muallel iyet, tereddüt 

g iremez. Binaenaleyh kaydı resmîye mukarin olan, yani talep tarihinde

ki kaydı resmî ne ise ona itibar olunur maamaf ih bu kaydın mabihül ih-

ticaç olması , müzevver ve musanna bu lunmamas ı sarihtir. Bu it ibarla o 

adamın hakkı , talep tarihine taallûk eder. Bir şeyi arkadaşım Cevat 'a so

racağ ım. Bu Hâdi Hüsman arkadaşıma da bir cevap teşkil edecektir. Bir 

adam tekaüt olsa ve müracaat edip de tekaütlük maaşını istemese ve 4-

5 sene sonra talep etse bu zat, tekaüdiyesini kendisi için hakkı mükte 

sep teşkil eden tarihten mi alacaktı yoksa sen, 4-5 sene sonra müracaat 

ettin, müracaat tarihinden itibaren mi vereceğiz" diyecekler? 

HÂDİ H Ü S M A N (İstanbul) - Evet, müracaat tarihinden alacaktır. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) - Eğer öyle diyeceksek ve böyle bir 

hükmü kanunî varsa, kanun hükmüne boyun eğerim. 
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Fakat zanneder im ki, hukuk, mantık ve adalet tekaüt o lduğu tarih

ten it ibaren hakkını almasını icabettirir. Kanun karşıs ında lâf söy lemem. 

Fakat bu mevzu, bu kaydın hukukî sebebi üzerinde değil 15 gün, ister

se 155 gün olsun bu benim hakkımdır. Binaenaleyh, hak, kaydın, (res

mî ve muteber kaydın) yapıldığı dakikada doğmuştur . 

BAŞKAN - Efendim; Gençlik Parkı Kanunu tasarısına oy ve rme mu

ameles i bitmiştir. 

Söz Komisyon Sözcüsü Kemal Yörükoğlu 'nundur. 

KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Gümüşhane ) - Muhterem arkadaşlar, Sayın 

üstadımız, Hâmid Şevket Ağabeyimize teşekkür eder im. Bendeniz Heyet i 

Cel i lenize bir noktayı arzedeyim: Mütereddit değil im. Tereddüt e tmek de

mek komisyon namına maddeyi geri al ıyorum demektir . Tereddüt yok

tur. Noktai nazarımı arzettim. Şüphesiz son karar Heyeti Cel i lenindir. 

Eğer Heyeti Celile bu noktaî nazarımla tatmin buyuru lmamışsa madde 

leri kabul ederler, tatmin buyurulmamışsa etmez. Noktaî nazar ımı arzet

t im. Takdir Heyeti Celilenindir diye kürsüden indim Tereddüt yoktur . 

Noktai nazar ımda musırr ım. Üstat müsterih olsun. 

Ş imdi gelel im hâdiseye : Muhterem Hâmid Şevket arkadaş ımın bu

yurduklar ı gibi hakikaten bir ihdas yok, bir ihya vardır. Şu veya bu se

beple ıskat edilmiş olan bir hak bugün ihya ediliyor. 

Sonra Hâdi Hüsman bey buyurdular ki, tarih. Arkadaşlar ; kendileri 

de söylediler; bir tevhidi iştihat kararı vardır. Bu tevhidi içtihat kararı di

yor ki; bunlara emekli maaşı verilir. Bu hak tevhidi içtihat karariyle tes-

bit edil iyor ve kabul ediliyor. Binaenaleyh o gün kanunen kabul edi lmiş 

olan hak mahkeme tarafından da o tarihte kabul ve teyit ediliyor. Bilâ-

hara hak sahibi müracaat ediyor. Askerî mahkeme, tevhidi içtihat kara

r ından habersiz olarak yanl ış bir karar veriyor. Binaenaley esas hakkın 

tanındığı tarih tevhidi içtihat kararının tarihidir. Üstadın buyurduğu gi

bi bu, halledilmiştir. Artık kayda, hangi zaman intikal etmiş, gibi bir id

dia ve tereddüt varit o lamaz. Tevhidi içtihat kararıyla bu hak tanınmış ve 

teyit edilmiştir. Binaenaleyh mebde bu tevhidi içtihat kararı tarihidir. 

BAŞKAN - Kifayeti müzakere takriri vardır. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - Bir sual soracağım. 

B A Ş K A N - Kifayeti müzakere takrirleri suallere de şâmildir. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - Sorabil ir im. Müsaadeniz le ar-

zed iyorum. 
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Niçin kaydı resmîye matuf olan kısmı geçici maddede tespit ediyorsu

nuz da mağdur telâkki ettiğiniz bu insanların tam istihkak kesbedecek-

leri tarihi mebde ittihaz etmiyorsunuz? 

KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Devamla) - Bazı lehte ve bazan da aleyhte ve

ri lmiş kararlar vardır. Bu kararlar, tevhidi içt ihada sevkedi lmişt ir . Bu 

haksızl ık da tevhidi içtihat kararıyla izale ve hak teeyyüt ettiği için ben-

denizce Meclis ' te tevhidi içtihat kararının ittihaz edildiğinin tasrih olun

ması lâzımgelir. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - Tevhidi içtihat kararı mı hakkı 

ihdas ediyor, yoksa hak mı tevhidi içtihadı ihdas ediyor? 

KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Devamla) - Kanunen tanınmış olan bir hakkı 

mahkeme de teyiden kabul buyuruyor. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (İstanbul) - O halde doğmuyor . 

HADİ H Ü S M A N (İstanbul) - Efendim, Sayın Hâmid Şevket İnce arka

daşımız bunu bir tarla münazaas ına benzetti ler. Ben mevzuun tarla mü

nazaası ile alâkası olabileceğini tahmin etmiyorum. Dedikler i gibi iki ta

raf bir tarla üzerinde bir hak iddia ve dermayan edebilirler. Bu iddia da 

senelerce sürebilir ve münazaa hangi tarihte biterse iddianın başlağıdı 

tarihten itibaren o taraf haklı sayılır. Fakat mevzumuz böyle değildir. 

Bir de tevhidi içtihat karar ından bahis buyurdular. 

Bendeniz hukukçu deği l im ama, zanneder im ki, şöyle bir şey olacak, 
hukukçu arkadaşlar ım bunu teyit edebilirler. Herhangi bir hâdise hak
kında tevhidi içtihat kararı verilirse tevhidi içtihat karar ından evvel mü
masi l hâdiseler için aleyhte veri lmiş kararlar bozulmaz. Biz im yapt ığ ımız 
şey tevhidi içtihat kararı çıktı diye, aleyhte veri len bir kararı boz değildir. 

K E M A L Y Ö R Ü K O Ğ L U (Gümüşhane ) - Tevhidi içt ihattan evvelkini 

söylemiyoruz. 

HADİ H Ü S M A N (Devamla) - Bizim burada yaptığ ımız kısaca ve açık

ça şudur : Bir vatandaş, bunlar iki kişidir mahkemeye gitmiş aleyhte ka

rar a lmış, ondan sonra tevhidi içtihat kararı ç ıkmış. Bu karardan sonra 

tekrar müracaat edecek. İdareye müracaat edemiyor. Çünkü, a leyhinde 

ç ıkan i lâm mânidir. Biz bu ilâmı müracaat imkânını sağ lamak için çap

raşık bir yo ldan kaldırıyoruz. Meselenin esası bundan ibarettir. Yaptığı

mız kanun müracaat imkânını sağlamak içindir. 

Kanunun başlığı dahi bu bakımdan yanlıştır. Çünkü 150 l iklere ay

lık bağ lanmas ı ile alâkası yoktur. Onların yet imler ine maaş bağ lamak 

için kanunî yetki a lmaya lüzum yoktur. Tevhidi içtihat kararı vardır. 
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Burada aleyhinde i lâm çıktığı için müracaat edemiyenlere müracaat 
imkânını sağlamak için böyle çapraşık bir yoldan kanun çıkarıyoruz. 

Bunun arazi ile alâkası nedir? Tevhidi içtihat daha evvel ç ıkan 

aleyhteki kararları bozamaz. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) - Bana cevap verecekt iniz? 

HADİ H Ü S M A N (Devamla) - Bir noktayı daha arzedeyim. 

BAŞKAN - Hâdi Hüsman bey sözünüz bitmiştir. 

Kifayet takriri var okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Müzakere kâfidir, kifayetin reye vaz'ını arz ve teklif eder im. 

Çanakkale Milletvekil i 
Ömer Mart 

B A Ş K A N - Kifayet aleyhinde Burhanett in Onat. 

BURHANETT İN ONAT (Antalya) - Arkadaşlar, kifayet takriri veri ldi. 
Sizi naçizane ikaz ediyorum arkadaşlar. İstirham ederim, yandık bu hu
kukçular ın el inden. (Gülüşmeler). 

İkaz ed iyorum sizi arkadaşlar. Nasıl işi gürültüye getirip ilâli idgam 
ile bizi aldatıp Bolşeviklere af hakkını tanıdılarsa, bizi y ine o tarafa doğ
ru götürüyorlar. 

M U R A T ALİ ÜLGEN (Konya) - Meclis aldatı lmaz sözünü geri alsın. 

B A Ş K A N - Efendim kifayeti müzakere takririni oyunuza arzed iyorum. 
Kabul edenler.. . Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Madde ile ilgili Hâdi Hüsman Beyin takririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Arzett iğ im sebeplere binaen geçici maddeler in kaldır ı lmasını arz ve 
teklif eder im. 

İstanbul Milletvekil i 
Hâdi Hüsman 

B A Ş K A N - Takrir in dikkate alınıp a l ınmamasını oylarınıza arzediyo
rum. Takrir in dikkate al ınmasını kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul 
edi lmemişt ir . 

Efendim, maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler.. . E tmeyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. - Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

B A Ş K A N - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Madde kabul edil

miştir. 
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M A D D E 3. - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

B A Ş K A N - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Madde kabul edil

miştir. 

Birinci müzakeresi bitmiştir efendim. 

B A Ş K A N - İkinci görüşmedir efendim. 

Heyeti Mahsusalarca Haklarında Karar Verilmiş Olanların Emekli 
Haklarının Mahfuz Tutulması Hakkında Kanun (*) 

M A D D E 1. - 3527 sayılı Af Kanununun yürür lüğe g i rmesinden önce 

salâhiyattar olan mahkemeler in kararlarıyla belirli cezalara uğramış bu

lunanlardan 1683 sayılı Kanunun 53 üncü maddes inden başka bir ted

vinle emekl i hakları sükût etmiş bulunanlar la yine aynı tarihten evvel 25 

Eylül 1339 tarih ve 347 ve 26 Mayıs 1926 tarih ve 854 sayılı kanunlara 

göre teşekkül etmiş olan Heyeti mahsusalarca haklar ında bir daha Dev

let hizmetler inde ist ihdam edi lmemeler ine karar veri lmiş bulunanlar ın 

(Haklar ındaki bu kararlar 24 Mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı Kanunla te

şekkül eden Âli Karar Heyeti ve 26 Teşrinievvel 1933 tarihli ve 2330 sa

yılı Kanunun 12 nci maddesi mucibince Danıştay mülkiye Dairesi tara

f ından tetkik ve tasdik edilmiş olanlar da dahil ) o tarihe kadar Devlet me

muriyet inde bu lunmuş o lmaktan mütevell it emekli l ik hakları 5434 sayı

lı Türkiye Cumhuriyet i Emekl i Sandığı Kanunu ve bu kanunla kaldırı lan 

hükümler dairesinde muameleye tâbi tutulur. 

Ancak 1520 sayılı Kanun ile 1683 sayılı Kanunun geçici 7 nci mad

desi gereğince emekli keseneklerini %50 fazlasıyla almış bu lunanlardan 

bu kanun hükümler inden istifade etmek isteyenlerin aldıkları bu parala

rı defaten geri vermeleri şarttır. 

BAŞKAN - Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. . Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE - Bu kanun hükümler inden istifade edecek olanla

rın emekl i veya yetim aylıkları kayda intikal etmiş yazılı müracaat lar ta 

BAŞKAN - Efendim, bu madde ile ilgili bir önerge vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanl ığa 

Tasar ının geçici maddesinin tayyını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 

Hadi Hüsman 
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K O M İ S Y O N ADINA KEMAL Y Ö R Ü K O Ğ L U (Gümüşhane ) - Efendim, 

tayyı istenen bu maddenin birinci müzakeres inde bu iş uzun boylu mü

zakere edildi ve Heyeti Al iye bir hakkın zıyaa uğramamas ı için madden in 

aynen ipkasını uygun buldu. Burada tekrar bu mesele üzer inde müna

kaşa açı lmaz. Bu itibarla geçici maddenin tayyı hakkındaki önergenin 

reddini rica ediyorum. Esasen bunun münakaşas ı da uzun boylu yapı l 

mıştır. Maddenin ipkası herhangi bir haksızlığı öne lemeye matuftur. 

B A Ş K A N - Geçici maddenin tayyı hakkındaki Hâdi Hüsman arkada

şımızın önergesinin nazarı dikkate al ınmasını kabul edenler.. . E tmeyen

ler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddey i oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul 

edilmiştir. 

M A D D E 2. - Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

B A Ş K A N - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

B A Ş K A N - Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Tasar ının tümünü oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... E tmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti Mahsusalarca Haklarında Karar Verilmiş Olanların Emekli 
Haklarının Mahfuz Tutulması Hakkında Kanun (1) 

M A D D E 1. - 3527 sayılı Af Kanununun yürür lüğe g i rmesinden önce 

salâhiyettar olan mahkemeler in kararlarıyla belirli cezalara uğramış bu

lunanlardan 1683 sayılı Kanunun 53 üncü maddes inden başka bir ted

vinle emekl i hakları sükût etmiş bulunanlarla y ine aynı tarihten evvel 25 

Eylül 1339 tarih ve 347 ve 26 Mayıs 1926 tarih ve 854 sayılı kanunlara 

göre teşekkül etmiş olan Heyeti Mahsusalarca haklar ında bir daha Dev

let hizmetler ine ist ihdam edi lmemelerine karar veri lmiş bulunanlar ın 

(Haklar ındaki bu kararlar 24 Mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı Kanunla te

şekkül eden Âli Karar Heyeti ve 26 Teşrinievvel 1933 tarihli ve 2330 sa

yılı Kanunun 12 nci maddesi mucibince Danıştay Mülkiye Dairesi tara

fa 1) Resmî Gazete : 28.11.1952-8269 
(Kavanin Mecmuası: C.35, s.l 

No. : 

5989 

Kabul Tarihi 

21.XI .1952 

2199 

http://21.XI.1952


TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

2200 

f ından tetkik ve tasdik edilmiş olanlar dahil ) o tarihe kadar Devlet me

muriyet inde bu lunmuş o lmaktan mütevell it emekli l ik hakları 5434 sayı

lı Türkiye Cumhuriyet i Emekl i Sandığı Kanunu ve bu kanunla kaldırı lan 

hükümler dairesinde muameleye tâbi tutulur. 

Ancak 1520 sayılı Kanun ile 1683 sayılı Kanunun geçici 7 nci mad

desi gereğince emekli keseneklerini %50 fazlasıyla almış bu lunanlardan 

bu kanun hükümler inden istifade etmek isteyenlerin aldıkları bu parala

rı defaten geri vermeleri şarttır. 

GEÇİCİ M A D D E - Bu kanun hükümler inden istifade edecek olanla

rın emekl i veya yet im aylıkları kayda intikal etmiş yazılı müracaat lar ı ta

rihini takip eden ay başından itibaren bağlanır. 

M A D D E 2. - Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

M A D D E 3. - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür . 

24 Kasım 1952 
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17 - KOMÜNİZM SAVAŞIMI TÜRK CEZA KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK 

Bu dönemin önde gelen sorunlarını, tek parti döneminin otoriter 
yapısını tasfiye ile demokratik özgür ortamın oluşumu sağlama ve ko
ruma önlemlerinin alınması oluşturuyordu. 

İkinci Cihan Savaşı somasında komünizm, emperyalizmin öncüsü 
olmuş ve Sovyet Rusya ile dünyayı korkutan güce ulaşmıştı. 

Çok partili özgür ortamdan yararlanan aşırı uçlar, başta komünizm 
olmak üzere etkinliklerini artırmış, yıkıcı eylemlere girişmişlerdi. 

Kimi insanımız da ulusal savaşım günlerinin çaresizliği içinde kuru
lan Türk-Rus dostluğunun sıcak ortamında yanılgıya düşmüş ve komü
nizmin aldatıcı vaadlerine kanarak ihanete sürüklenmekten kurtulama
mıştı. 

1500 kilometrelik deniz ve kara sınırı ile komşu olan tarihi amacı 
belli Sovyet Rusya'nın bağımsızlığımızı hedef alan girişimlerine karşı 
önlem almak kaçınılmazdı. 

Toplumu karşıt gruplara bölerek ülkeleri içten çökertme yöntemi
ni uygulayan komünizmle savaşım için önce cezaî yaptırımlar artırıldı. 
Bu rejime çağrışım yapam tüm etkinlikler az da olsa amacı aşar tarzda 
kontrole alındı. Eğitim ve kültür kurumları ıslah edilip, kimileri kapa
tıldı. Milliyetçi akımlar geliştirilip desteklendi. 

Cezaların artırılmasını öngören tasarı ve üyelerce verilen üç deği
şiklik tekliflerinin gerekçeleri konunun önceliğini ve önemini yeterin
ce vurgulamaktadır. 

Türk Ceza Kanunundaki değişiklik, özellikle, 141 ve 142 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 16.11.1951 tarihinde 
Genel kurulda görüşülmesine başlandı. Kanun tasarısı 8 birleşimde 
(5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nci); üçü gizli olmak üzere bir çok oturumda de
rinlemesine incelenip görüşüldü. 

Bu görüşmelerde özellikle gizli oturum tutanaklarında komünizmin 
yapısı, gelişim tarihi, ülkemiz ve ulusumuzun karşı karşıya bulunduğu 
büyük tehlike vurgulanıp, sergilendi. 
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Kamunun bilgisi dışında gelişen tarihi olayların gün ışığına çıkma
sı ve gizli tutanakların açıklanması için yapılan başvuru (*), yönetimce 
olumlu karşılanmış ve konu bütünü ile Partamento tarihine geçmiştir. 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri üzerindeki gizli ve açık gö
rüşmeler çok partili demokratik yönetimin kurumlaşıp yerleşmesine 
ışık tutmakta, ülkemizdeki Marksist hareketlerin iskeletini gösteren 
bilgileri içermektedir. 

İktidar ve muhelefet arasında sert ve kırıcı tartışmalara sahne olan 
bu görüşmeler sonunda komünizmin yarattığı büyük ve yakın tehlike 
karşısında Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri diğer maddeler
den ayrılarak öncelikle kanunlaşması sağlandı. 

Uzun görüşme ve tartışmalar sonucu kesinleşen metin, 5844 numa
ralı kanun oldu. 

Dünyaya, öncelikle ulusumuza korku veren komünizm, Sovyet İm
paratorluğunun yıkılması ve oluşan yeni dünya koşulları karşısında 
önemini yitirdi. 

Ceza Kanununun bu maddeleri 12.4.1991 tarihinde 3713 numaralı 
Kanunun 23 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırıldı. 

Kanun tasarısı ve tekliflerinin gerekçeleri, komisyon raporları, Ge
nel kurul g ö rüşme l e r i , k es in l e ş en metin, k rono lo j ik sıra içinde aynen 
alınmıştır. 

(•) "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YÜCE BAŞKANLIĞINA 

Parlamento tarihinde önemli bir konu oluşturan Türk Ceza Kanununun 141 ve 
142 nci maddelerinin değiştirilmesi sırasında 3 gizli oturum yapılmıştır. 

Bu gizli oturum tutanaklarının (16.11.1951 tarihli 5 inci Birleşim, 2 nci Oturum, 
19.11.1951 tarihli 6 nci Birleşim, 2 nci ve 3 üncü Oturum) incelenip gereğine göre 
Türk Parlamento Tarihinde yayımlanması için gerekli izin verilmesini tensip ve tak
dirlerinize sunarım. 

Saygılarımla. 

Kâzım Öztürk 
Türk Parlamento Tarihi 

Araştırma Grubu 
Araştırmacı-Yazar" 

Biçimindeki başvurum üzerine TBMM Danışma Kurulunun aldığı 9.4.1996 ta
rihli 8 Nolu öneri TBMM Genel Kurulunun 10.4.1996 tarihli 35 inci Birleşiminde alı
nan 411 numaralı kararla sözü edilen gizli tutanaklar açıklandı. 
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Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ile Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ve 53 Arkadaşının Türk 
Ceza Kanununun 141 inci Maddesinin ve Çorum Milletvekili Hüseyin Or-
takcıoğlu ve 2 Arkadaşı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türk Ce
za Kanununun 515, 567 ve 568 nci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu (1) 

T.C. 
Başbakanlık 1 .XII. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1710, 6/4166 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştiri lmesi hakk ında 

Adalet Bakanl ığ ınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 25.XI. 1950 ta

rihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı lan Kanun tasa

rısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 

A. Menderes 

GEREKÇE 

Demokras in in en iyi idare şekli o lduğunun ifade ve ilan edi lmesi tek 

baş ına onu tahakkuk ettirmeye kifayetli değildir. 

Evvel emirde, demokrasiye veri lmek icap eden mana tayin o lunma-

malıdır. 

Demokras i bir mefkuredir. Bu mefkurenin i lham a lmakta o lduğu tek 
kaynak ise hürriyettir. 

Hürriyet in muayyen bir felsefe ışığı altında tefsir edi lmesine göre or
taya çeşitli siyasî sistem örnekleri çıkmaktadır. 

Bi lhassa İkinci Dünya Harbinden önce Almanya, İtalya, Japonya gibi 

devlet lerde yer leşmek imkânını bulan faşist rejimler demokras i idealini 

küll iyen inkâr etmiş olmakla bu mefkureyi yaşatmak isteyen siyasî cami

alar için onlara karşı müdafaa ve muhafazaî nefis tedbirleri ittihaz o lun

ması zaruridir. 

Lâkin, faşist diye tavsif o lunan siyasî rejimin yanıbaş ında hürriyet i ve 

demokras i idealini inkâr etmemekle beraber bu kıymetleri anlaşı lmaları 

icabeden tarzdan başka türlü anlayan ve gayeye varmak için her türlü 

(1) Tutanak Dergisi: C.10, B.s. S.Sayısı 264, Ta: 16.11.1951 
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imkân ve vasıtaları makyavel ist bir inanışla mubah ve meşru gören mar-

kisist bir demokrasi telâkkisi mevcuttur. 

Marks izm aslında muayyen bir doktr inden ibaret o lmayıp insan ve 
dünya hakkında umumî bir görüş tarzı meydana getirir. 

Marksist görüşün ekseriye zannedildiği gibi sadece bir iktisadî dokt
rini yoktur. Aynı zamanda siyasî bir doktrini de vardır. 

Marksist siyasî doktrinin esası tahakkümdür, yani diktatörlüktür. 
Tahakküm ile hürriyet bir arada mütalâa edi lmeyeceğine göre, marksist 
siyasî akidenin de gerçek demokrasi ile bir münasebet i kurulamaz. Bilâ
kis, Marksist siyasî telâkkiyi gerçek demokrasinin zıddı olarak müta lâa 
etmekte isabet vardır. 

Gerçek demokrasi lerde Hürriyetin temeli insan hakları ve ana hürri
yetlerdir. Bunları mahfuz tutmak sayesinde insan haysiyet ve değeri de 
ko runmuş olur. Marksist siyasî anlayışta beşer haysiyetinin ve insan ana 
haklarının ehemmiyet i yoktur. Burada mühim olan sınıfsız bir cemiyet 
meydana getirmektir. 

Sosyolojik ilmî araştırmalar ve tespit ve müşahade o lunan içt imahi 
vakıalar göstermektedir ki sınıf, bizatihi içtimaî bir hâdisedir. Cemiyet i 
onsuz tasavvur etmek mümkün değildir. Gerçek demokras ide tahakkuk 
ettiri lmesi lazımgelen netice sınıfların yok edi lmesi değil, sınıflar arasın
da farklar, ayrılıklar ve imtiyazlar tesis o lunmamasıdır . Bu itibarla, ken
di kendis ine karşı saygı taşıyan her siyasî cemiyet sınıfsız bir hale gel
mek iddiasını ileri süremez ve binaenaleyh, siyasî teşki lât lanmanın ifa
desi olan Devleti sınıfsızlaşma hareketlerine karşı korumak bir zaruret 
o lmak üzere ortaya çıkar. 

Cemiyet hâdiseleri suni olarak yarat ı lmayacaklar ından cemiyet in te
rekküp ettiği muhtel i f sınıfların muayyen bir zamandaki karşıl ıklı ve mü-
tevazin münasebet halini şu veya bu şekilde bozmaya teşebbüs etmek 
binnet ice umumi hukuk nizamını ihlâl ve anarşi tevlit eder. Halbuki , de
mokras in in tekmil güzelliği ve ulviyeti hürriyetleri mâkul ve mutedi l bir 
hukuk nizamı içerisinde gerçekleşt irebi lmesindedir. İnsan kitleleri ancak 
insan haklarını koruyan hukuk rejiminin ortadan kalkması tehlikesi 
karşıs ında istibdada ve baskıya karşı ayak lanma ihtiyacını duyabil ir ler. 

Şu halde hürriyeti boğan, ist ibdada sürükleyen ve baskı yaratan tek

mil cereyanlara karşı ferdi ve cemiyeti masun bulundurabi lmek için Dev

let hukuk nizamında kifayetli kaideler tesis etmiş olmalıdır. 

Türk Ceza Kanununun halen mer'i bu lunan 141,142, 163 üncü mad
deleri Türk vatandaşlar ının Anayasa ile tanınan kamu haklarını ve Türk 
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demokrasis ini , ifrat cereyanlara hürriyeti boğucu hareket lere, ve bozgun

cu faaliyetlere karşı himaye eden hükümler i muhtevi bu lunmaktad ı r . 

Mezkûr metinlerden 141 ve 142 nci maddeler 3038, 3531 , 4934, 

5435 sayılı kanunlar la tadil edilerek bu şekli almışlardır. Tadi lât müey

yideler in şiddetlendiri lmesi ihtiyacından olduğu kadar suç teşkil eden fi

il ve hareketleri tevsi eylemek düşüncesinden de inbias eylemiştir . 

Gerçekten kanun vazının ifrat teşkil eder mahiyetteki bozguncu ha

reketlere karşı da ima uyanık bulunması zarureti aşikârdır. Menşeini ha

riçte bulan ve yurt istiklâli, vatandaş haklarını imha gayretini güden is

tilâcı hareketler takip eyledikleri bozguncu gayelerini g iz lemekte büyük 

maharet göstermekte, Türk Cemiyetinin karşısına türlü kisvelere bürü

nerek çıkmaktadır lar. Takip edilen usulleri, metodları zamanın icapları

na uydurmakta ve bu suretle müdafaa vasıtalarının tesirine karşı korun

makta büyük maharet göstermektedirler. Bu sebepler dolayısıyla kanun 

vazının bu bozguncu ve Türk Cemiyet ve Demokrasis in in ka lbgâhına 

mütevecc ih hareketleri dikkatle takip eylemesi ve yeni metodlara karşıl ık 

yeni müdafaa vasıtalarını tespit ve tâyin ederek mevzuat ı teçhiz ey leme

si bir zarurettir. Ceza Kanunumuzun 141,142 ve 163 üncü maddeler i de

ğiştiri l irken hareket noktası mezkûr müşahade o lmuştur. 

Gerçekten halen mer'i bulunan metinler muhtel i f c ihet lerden maksa

dı teminden uzak görülmüştür. 

1. Kanunun ihtiva eylediği hükümler ve mevcut tabirler mâna ve 
muhtevalar ın ı tâyin bakımından, kolaylık temin edecek şekilde değildir. 
Madde lerde istimal edilen bazı tâbirlerin muhtevalar ını tayin hususunda 
hâkimler in müşkülât karşısında kaldıkları görülmüştür. 

2. Mezkûr maddeler in muhtel i f f ıkralarındaki bazı hükümler in birbi
ri ile telif o lunamadığı anlaşılmıştır. 

3. Hükümler in noksan bulunduğu ve tatbikatta tesadüf edilen ve he
yeti içt imaiyemiz için çok tehlike arzeden bazı fiil ve hareketleri tecziyeye 
imkân vermediği görülmüştür. Irkçılık, her ne suretle o lursa olsun dik
tatörlüğü tesis, Türk vatandaşlarını Anayasanın tanıdığı haklardan mah
rum etmek gibi. 

4. Müeyyidelerin terhibi kıymetlerinin az olduğu müşahade edi lmiş

tir. Gerçekten yapı lan müşahadeler son yirmi beş sene zarf ında arzolu-

nan muzır cereyanları memleket imizde sevk ve idare edenler in hemen 

hemen aynı kimseler olduklarını ve müeyyidelerin kifayetsizl iğinden isti

fade eden bu şahısların baltalayıcı faaliyetlerine kısa aral ıklarla devam 

eylediklerini göstermiştir. 
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5. Mezkûr maddeler in metinleri memleket imiz in demokrat ik inkişafı
nı da tam bir surette takip edebi lmiş değildir. Gerçi 13.VI. 1946 tarihin
de yapı lan tadilât ile çeşitli partilerin kurulabi lmesini teminat altına al
mak maksadı takip edilmiş ise de metinlerin bi lhassa 141 inci madden in 
birinci f ıkrasının tetkiki bu gayenin tamamiyle sağ lanamamış bu lundu
ğunu ortaya koymuştur. Bu itibarla maddeler i demokrat bir memleket in 
Ceza Kanunu atmosferine mutabık şekle sokulması zarureti aşikâr bu
lunmuştur . 

6. Demokrat ik rejimin ana prensiplerinden biri de vatandaşlar ın rae-
no lunan hareketlerle müsaade edilen hareketler arasındaki sınırları em
niyetle ve tereddütsüz olarak tayin edebilmeleridir. Hürriyet lerin başta 
gelen teminatını teşkil eden bu prensip ceza hukukunda "Kanunsuz suç 
o lmaz" düsturunda ifadesini bulur. İşbu düsturla ifadesini bulan maksa
dın tahakkuku tabiî olarak Ceza Kanunu metinlerinin m ü m k ü n olduğu 
ölçüde açık ve vazıh olması ile mümkündür . 141,142 ve 163 üncü mad
delerin bu noktaî nazardan kıymetlendiri lmeleri de müspet netice verme
miştir. Gerçi ifrat teşkil eden mahiyetteki yabancı ihraç metaı bozguncu 
fiil ve hareketlerin failleri kanun metinlerinin ortaya koyduğu boşluklar
dan sıyrı lmak ve dolambaçl ı yol larla maksat ve gayelerini istihsal eyle
mek şıkkını da ima tercih eylemektedirler. Bu itibarla kanun metinler in
deki umumiye t içtimaî müdafaanın lehindedir, fakat vatandaşlar ı lüzum
suz müdahale lere karşı korumak siyasî partilerin kanun hudutlar ı için
de endişesiz olarak faaliyette bulunabi lmelerini sağlamak için bi lhassa 
bu mevzuda metinlerde mümkün olan sarahati tesis ey lemek zaruret i 
aşikârdır. Vatandaş hak ve hürriyetlerinin teminat alt ında bulunmas ı re
j imimiz in ana prensibidir. Bi lhassa bu mülâhaza, mevzuubahis madde
lerin tadil inde esas gayelerinden birini teşkil eylemiştir. 

İşte 141, 142 ve 163 üncü maddeler; metinlerindeki müphemiye t i or

tadan kaldırmak yıkıcı ve bozguncu hareketler bak ımından hükümler in i 

ikmal ey lemek siyasî inkişafımızla muvazi demokrat ik tadilleri icra et

mek, yeni ağırlatıcı ve hafifletici sebepler ilâve etmek ve müeyyideler i şid

det lendirmek maksadıy la tadil edilmiş bulunmaktadır . 

141 inci madde : 141 inci maddenin birinci f ıkrasında komünis t bir

leşmelerin kurulmasına tevessül olunması, bunların teşkil, tanzim sevk 

ve idare edi lmesi ve bu hususta yol göstermesi suç sayılmış bu lunmak

tadır. Bu maksat "bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzer inde tahak

k ü m ü n ü n tesisi" ibaresiyle ifade o lunmuştur. Aynı f ıkrada mevcut "bir 

sosyal sınıfı cebir yoluyla k ısmen veya tamamen ortadan ka ld ı rmaya ve

ya memleket içinde müesses iktisadî ve sosyal nizamları cebren yok et-
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meye matuf birleşmeler.. ." ibaresi ile istihdaf edilen gaye, cebri vasıta 

olarak kul lanan sosyalist ve sair mahiyetteki bir leşmeleri tecrim eyle

mektir . Maddenin bugünkü halinde mevcut ibare dolayısıyla sosyalist ve 

müşab ih mahiyetteki partilerin teşkiline hukukan imkân mevcut değil

dir. Kanun vâzıı mezkûr müşkülat muvacehesinde (Temel nizamlar, de

v i rmek) tabirlerini kul lanmak suretiyle bir tahdide vasıl o lmaya çal ışmış

tır. Bunlar ın gayesi istihsal bakımından kâfi bulunmadığ ı net icesine va

rılmıştır. Tasar ıda fıkranın bu kısmının tahakkuku cebir unsuruna bağ

landığ ından, artık ayrıca yok edilecek nizamların temel n izam olmasını 

araşt ı rmaya mahal kalmamıştır. Demokratik bir rej imde mücade len in 

kanun hudutları içinde olması ve siyaset mücadeles inde hukukî vasıta

ların istimal edilmesi zarureti açıktır. Bu sebeple cebren yok edi lmesine 

matuf bir leşmeler kurmaya tevessül edilecek nizamların temel nizamı ve

ya temel o lmayan nizam olmasının ehemmiyet i yoktur. Bu sebeple me

tinde lüzumlu değişiklik yapılmıştır. 

Cebir unsurunun maddî veya manevi olabileceği izahtan varestedir . 

Burada bi lhassa dikkat edilmesi gereken cihet şudur ki cebir ist imalinin 

açık olarak ve sarih surette nazara alınmış veya programa ithal edi lmiş 

bu lunmas ına ihtiyaç yoktur. Cebir unsuru z ımnen dahi mevcut buluna

bilir. Mese lâ bir leşmenin mahiyeti itibariyle tahakkuk ettir i lmek maksa

dını güttüğü gaye cebir istimal edilmeksizin sağlanacak ise, sarahaten 

ifade edi lmese dahi cebir unsuru mevcut sayı lmak lazımgelir. 

Halen mer' i bulunan metnin tatbikinde muhakemeler i tereddüde dü
şüren cihetlerden birine de "Sosyal s ın ı f tabirini manâ land ı rmak husu
sunda tesadüf edilmektedir. 

Gerçekten Devlet topluluğu muhtel i f içtimaî kategori lerden mürek

keptir. İktisadî menfaatleri geniş hatlarıyla müşterek olan nüfus kütlele

ri bir içtimaî kategori teşkil ederler. Bir kategoriyi diğer ler inden tefrik 

eden müşterek hatlar ve hususiyetler mevcut bulunur. İşte burada içti

maî sınıf tabiri içtimaî kategori tabiriyle müteradi f olarak istimal edil

mektedir . 

İçtimaî sınıflar sosyolojik bir hadisedir ve insan topluluklar ında tabiî 

olarak, kendil iğinden, sosyolojik kanunlar icabı teşekkül ederler. Bu iti

bar la muayyen bir zaman ve devirde bir toplulukta mevcut bu lunan sı

nıflar diğer bir tedbirde mevcut bulunmayabil ir . Mesela din adamlar ı ta

lebeler, avukatlar, mühendis ler birer içtimaî sınıf değildirler. Zira birer 

meslekî zümre teşkil eden bu grupları birbirine bağlayan rabıta iktisadî 

menfaat lerdeki müşterekl ik unsuru değildir. 
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İktisadî ve siyasî nizam tâbirleri, çok geniş bir manayı ihtiva eyleme
leri dolayısıyla her türlü bozucu ve bozguncu faaliyetleri ihata ey lemek 
maksadiy le istimal edilmişlerdir. Bu itibarla meselâ iktisadî n izam ferdî 
mülkiyete mütedair nizamını olduğu gibi muhtevası iktisadî olan bütün 
hukukî münasebet ler nizamını da ifade eder. Kanunlarca tanzim edi lmiş 
bu lunan sanayi, ziraat ve ticaret nizamları da keza iktisadî n izam çerçe
ves ine dahildir. Buna nazaran menşeî iktisadî o lmayan topluluk nizam
ları da hukukî nizamı teşkil eder. Bu itibarla mezkûr fıkranın tatbikında 
dikkatl i bu lunmak ve gizleyici, örtücü manevra lara a ldanmamak iktiza 
eder. Top lu luğun iktisadî n izamına müteveccih olan bir taarruzu yeni bir 
hukukî bir n izam kurmak maskesi alt ında perdeleyen k imsenin fiilinin 
de iktisadî nizamları ortadan kaldırmak maksadına mütevecc ih o lduğu 
gözden uzak tutulmamalıdır. 

141 inci maddenin bu fıkranın da diğer fıkralara da sari o lmak üzere 

bozguncu tahrikçilerin metod ve çal ışma usullerini nazara a lmak sure

tiyle "Cemiyet " tabiri yerine "Bir leşme" kelimesi ikâme edilmiştir. 

Tatbikatta cemiyet tâbirinin ihtilâflara sebebiyet verdiği görülmekte
dir. İstimal o lunan cemiyet tâbiri dolayısıyla suçun teessüsü için adeta 
Cemiyet ler Kanunu tarifatı dairesinde teşkilâtlı bir topluluğun vücuda 
getir i lmesi lâzımgeldiği zan olunmaktadır . Tabiî olarak kanun vazıı cemi
yet tâbirini kullanırken bunu murat eylemiş değildi. Burada cemiyet hu
kukî bir me fhum olarak değil fakat lûgavi mânas ında kul lanı lmış ve her 
türlü bir leşmeyi ifade eylemiştir. Cemiyet unsurunun tahakkuku için bi
rinci f ıkrada ifade olunan maksat la iki kişinin sadece bir araya gelmele
ri kâfidir. İşte bu maksadı daha iyi bir şekilde ifade için tereddütlere se
bebiyet verebi len "Cemiyet" kelimesi yerine "Bir leşme" tâbiri ikâme edil
miştir. 

Takd im edilen tasarının birinci f ıkrasında suçun maddî unsuru ola

rak "... matuf birleşmeleri kurmaya teşebbüs, teşkil veya tanzim yahut 

sevk ve idare eden veya bu hususlarda yol gösteren.. ." ibaresi kullanıl

mıştır. Bu hareketler en basit inden başlayarak mürekkebe doğru giden 

faaliyetlerdir. 

Halen mer' i metindeki "tesis" tâbiri yerine "kurmaya teşebbüs eden" 

tabirinin ikâmesi de fiil ve hareketlerin basit inden mürekkebe doğru gi-

diş indeki esasa uyulmak maksadına dayanmıştır . Gerçekten halen mer' i 

met indeki " tesis" ve ondan sonra gelen "teşkil" kelimeleri lüzumsuz bir 

tekrar şekl inde manzur olmaktadır. Tesis bir leşmeyi kurmak, yaratmak 

demekt ir ; teşkilin de bundan farklı mânası yoktur. Bu itibarla mehaz 

İtalyan'ca met inde olduğu veçhile tesis yer ine "kurmaya teşebbüs eden" 

2208 



KOMÜNİZM SAVAŞIMI TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

tâbirinin ikâmesi uygun sayılmıştır. Tasarıda yeni şekle göre madden in 
birinci f ıkrasında gösterilen gaye ile bir kimsenin diğer bir şahsa bir bir
l eşme kurmayı teklif eylemesi, bu maksatla harekete geçmesi suçun te
şekkülü için kâfidir. Tabiî olarak metne verilen bu yeni şeki lden sonra bi
rinci f ıkrada yazılı suçların iş lenmesine teşebbüs artık mevzuubah is ol
mayacak, icra hareketine başlanılmasıyla beraber suç tamamlanacağ ın
dan failin suça ait tam ceza ile tecziyesi iktiza edecektir "kurmaya teşeb
b ü s " şekl indeki hareketin bu mahiyeti arzettiğini tabiî olarak hâkimin 
dikkatle tâyin eylemesi zarureti vardır. "Teşkil" tabiriyle bir leşmeyi kur
mak, yara tmak "tanzim" kelimesiyle bir leşmenin teşkili faaliyetiyle hem 
zaman olarak veya bi leşmenin teşkil inden sonra azaların faaliyetini tan
z im etmek, meselâ dahili disiplini kurmak, (sevk ve idare) ibaresi ile her 
ne suretle olursa olsun cemiyete başkanlık eden, idare eden ve idareye 
iştirak eden kimselerin kastolunduğu ve bu son halde sevk ve idare eden 
k imsenin diğerleri üzerinde kısmen veya tamamen müşterek faaliyete ta
al lûk etmek bir otoriteye malik olması icap eylediği ma lûmdur . 

Maddenin ikinci fıkrası anarşizm, nihilizm gibi cemiyet binasını bü

tünü ile y ıkmayı istihdat eden ve bunun yerine nizamsızl ık ve teşkilâtsız

lığı ikâme eylemek isteyen bozguncu cereyanların tecrin ve tecziyesini is

t ihdaf eylemektedir. Bu maksadı daha iyi ifade edebi lmek için f ıkraya 

" topyekûn" tâbirinin ilâvesi muvafık sayılmıştır. Fıkradaki "siyasî ve hu

kukî n i zam" ibaresiyle Devleti teşkil eden siyasî ve hukukî müessese ler in 

bütünü kastolunmuştur. 

Veri len izahatın heyeti umumiyes inden anlaşı lacağı veçhile memleke t 
içinde sınıf mücadelesi yapmak, içtimaî bir sınıfın diğerleri üzer inde ta
hakkümünü tesis etmek, içtimaî bir sınıfı ortadan kaldırmak, hukukî , si
yasî , içt imaî nizamları yok etmek için açık gizli veya başka adlarla siyasî 
parti hal inde veya maksadı gizlemek suretiyle edebî, ilmî, hukukî , iktisa
dî, meslekî adlar alt ında cemiyetler kurmak, bunları sevk ve idare etmek 
bu gibi parti ve cemiyetlerin il, ilçe, bucak ve teşkilâtının diğer kol ların
da başkanl ık, idare heyeti üyeliği, takviyecilik, irtibatçılık gibi vazifeler al
mak hücre, grup teşkil etmek, idare etmek bunlara g irmek başkalar ının 
g i rmesine yard ım etmek veya vasıta olmak gibi hareketler mucib i tecziye 
o lmaktadır . 

141 inci maddenin tatbikinda Ceza Kanununun 4 üncü maddes in i de 

gözden uzak tutmamak ve 141, 142 nci maddeler in Türkiye Devlet inin 

emniyet ine yani şahsiyetine karşı işlenen suçlardan bir kısmını teşkil ey

lediğini da ima nazara almak lâzımdır. Halen mer'i bu lunan metnin birin

ci f ıkrasında mevcut "memleket içindeki" ibaresi takdim olunan tasarıda 
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mevcut değildir. Bu itibarla arzeylediğimiz mahiyetteki fiiller bir Türk ta
raf ından yabanc ı memlekette işlense ve o memleket in müessese ler ine ta
allûk eylese bile, Ceza Kanunumuzun 5 inci maddes indeki şartlar mev
cut bu lunmak kaydıyla Türkiye 'deki kabili takip ve tecziye du ruma gir
miş bulunmaktadır . Keza yine yabancı memleket lerde aynı amaçlar ı gü
den açık, gizli veya muhtel i f adlarla örtülmüş bu gibi teşekkül veya kol
larına bilerek yardım edenler; bunları destekleyenler, üye olanlar, bun
larla muhabere edenler bunlardan talimat para alanlar ve bunlara tali
mat veya para verenlerin fiilleri de Ceza Kanunumuzun 64 ve 65 inci 
maddeler i dolayısıyla ve tabiî bu maddelerdeki şartların tahakkuku kay
dıyla kabili tecziye hale gelmektedir. 

3 üncü fıkra mer'i bulunan metne nazaran çok esaslı yenil ikleri ihti
va eylemektedir . Fıkradaki Cumhuriyetçi l iğe aykırı mahiyette olan mem
leket imizde diktatörlüğü tesise matuf bulunan ve ırk mülahazas ıy la bir 
kısım vatandaşlar ı Anayasanın tanıdığı haklardan mahrum etmeyi istih
daf eden birleşmeler cezalandırı lmıştır. 

Cumhuriyetç i l iğe aykırı olan bir leşmelerden maksat Devlet Başkanl ı 
ğının seçim yoluyla ve halkın iradesiyle değil fakat veraset yo luy la ve kay
dıhayat şartıyla belli şahıslara ait bulunmasını tahakkuk ett irmek gaye
sini güden birleşmelerdir. 

"Demokras i prensiplerine aykırı olarak Devletin tek bir fert yahut bel
li bir zümre tarafından idare edilmesini hedef tutan bir leşmeler" ibaresiy
le diktatörlük ve diktatörlüğü tesise müteveccih bir leşmelerin tesisi suç 
hal ine sokulmuştur. Bu mevzuda her hangi bir tereddüde mahal verme
miş o lmak için "demokrasi prensiplerine aykırı olarak" ibaresi ehemmi
yetle üzer inde durularak metne konulmuştur. Hiç şüphe yoktur ki, böy
le bir hüküm daima demokrasi rejiminin icapları içinde mânalandır ı lmak 
lâzımdır. Demokrat ik rej imde Devletin idaresinde partiler esastır. Bu iti
bar la parti lerin zümre suretinde telâkki edi lmeyeceği tabiîdir. Burada 
zümreden murat , küçük bir kılığın veya topluluğun bir araya gelerek 
gayr ihukukî vasıtalarla Devlet idaresini ele geçirmelerini ist ihdaf eden 
gruplardır. 

"Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülahazasıy la kaldırmayı 
hedef tutan bir leşmeler" ibaresi ile ırkçılık esasına müstenit bir leşmele
rin teşkili suç haline getiri lmiş bulunmaktadır . Irkçılığı tecrim bir metnin 
kanunlar ımız arasında bulunmayış ı memleket imiz hayat ve emniyet i ba
k ımından hakikaten tehlikeli bu lunmakta idi. Türk milletinin bütünlü
ğünü parçalamak, nüfusumuzun muhtel i f kısımları aras ında kin ve ada
vet uyandırmak için bundan uygun bir vasıta tasavvur o lunamaz . Türk 
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demokras is i Türk vatanına vatandaşl ık rabıtası ile merbut bu lunan her

kesin müsav i vatandaşl ık haklarından istifade eylemesini bir ana pren

sip olarak kabul eylemiş bulunmaktadır . 

4 üncü fıkrada zikredilen "Millî duygu" tâbir inden maksat vatanse

verlik me fhumuna dahil sayılacak bütün fikrî ve hissî unsurlar ın toplu

luğudur. Başka bir tâbirle vatanseverl iği teşkil eden sevgi ve düşünce le 

rin muhassalas ı millî duyguyu teşkil eder. Bu itibarla Türkiye 'nin toprak, 

etnik ve siyasî bütünlüğüne bağlılık, dünya milletleri camiası içinde 

memleket imize ait haklar mevzuundaki şuur, insanın mensup bu lundu

ğu vatana karşı birtakım vecibeleri bulunduğunu samimi surette kaanî 

bu lunmak millî duyguyu ifade eder. Verilen izahattan anlaşı lacağı veçhi

le vatandaşın kültür derecesi ve yet işme tarzına göre bu duygunun kesa

feti şahıstan şahısa değişiktir. Fakat asli bir cevher olarak Türk Milleti

ne dahil fertlerin pek büyük bir ekseriyetinde bu duygunun mevcudiyet i 

hususunda şüphe yoktur. Gayet tabiî olarak kanunun himaye eylediği 

millî duygu her türlü ferdî ve partici ifratlardan uzak olan ve mega loma

ni ve şovenliğe g i tmeyen ve fakat sadece devletin çal ışabi lmesi ve müşte 

rek hayatı idame edebilmesi için vatandaşlardan beklemek mecburiyet in

de o lduğu it imat unsurunu ifade eden bir histir. Bu sebep dolayısıyla 

mese lâ Bir leşmiş Milletler idealini yaymak; yahut Avrupa Devleti fikrini 

yer leşt irme gibi maksatlarla müesses cemiyetler millî duyguyu izaleye ve

ya zayı f lamaya matuf teşekküller suretinde telâkki edi lemezler. Zira bu 

türlü teşekküller Devlet içindeki fertlere müşterek olan millî duyguyu 

izaleye matuf değildirler. 

Maddenin yedinci fıkrasına yeni bir ağırlatıcı sebep ilâve edi lmiş bu

lunmaktadır . Ağırlatıcı sebep iki cihetten mevzuubahis edilmiştir: Birleş

melerin; mahal len olduğu gibi istihdaf eylediği şahıslar itibariyle de fık

rada yazı lan kimselere taallûk eylemesi ağırlatıcı sebebin tatbikini ica-

bettirecektir. 

8 inci fıkra halen mer'i bulunan metinde de mevcut bir ağırlatıcı se

bebi, küçük bir tadil ile ihtiva eylemektedir. Fıkranın teklif o lunan şek

l inde dağı lmaları emredi lmiş bulunan birleşmelerin evvelce mensubu 

olanlar veya bunları teşkil, tanzim, sevk ve idare etmiş bu lunan veya bu 

hususta yol gösterenlerin yeniden mezkûr hareketleri icra eylemeler i 

ağırlaştırıcı sebebin tatbikini icabettireceği gibi evvelce her hangi bir şe

kilde alâkalı bulunmadıklar ı birleşmelerin yeniden tesisi için mezkûr ha

reketleri evvelce dağı lmış o lduğunu bildikleri bir leşmeler bak ımından ic

ra edenler hakkında da uygulanmak icabedecektir. 
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Maddeye ilavesi teklif o lunan 9 uncu fıkra hâk ime geniş bir salâhiyet 

vermiş bulunmaktadır . Türlü şekil ve suretlerde tezahür edebi lecek ve fi

ilî ika edenlerin maksat ve şahsiyetleri itibariyle pek çok tenevvüler gös

teri lebilecek olan bu suçlarda hakikî bir nedamet duyarak fiillerinin hu

sule getirebileceği kötü tesirleri izaleye matuf o lmak üzere f ıkrada yazıl ı 

hareketleri yapacakları mezkûr cezayı kaldırıcı veya tahfif edici mazeret 

sebebinden faydalandırı lmakta isabet vardır. Hâkim f ıkrada mevzuuba-

his salâhiyetini kullanırken hâl ve şartları ve hâdisenin hususiyet ler ini 

nazara alacaktır. 

Madden in son fıkrası ile 141 inci maddede işlenen suçların mükerr ir -

leri hakkındaki cezaların bir misli artırılarak hükmolunmas ı esası kabul 

edilmiştir. 

Tatbikat göstermiştir ki, bu maddede işlenen suçları ika eden şahıs

lar her vesile ile yapılan bütün adlî ihtarata rağmen fiillerini tekrar eyle

mekte bir mazhur görmemektedir ler . İşbu müşahede mükerrir ler hak

kında cezanın altıda bir nisbetinde artırılması kâfi bir tedbir teşkil e tme

diğini teyit etmektedir. 

142 nci madde : 141 inci maddenin aldığı yeni şekil dolayısıyla 142 

nci madden in de onunla mütenazır olarak değiştiri lmesi icabetmiştir . Bu 

it ibarla 141 inci madde bakımından dermeyan olunan mevcut sebepler 

142 nci madde hakkında da aynen varittir. 

142 inci maddenin tatbikatında propaganda tabiri de ş imdiye kadar 
bazı tereddütlere sebebiyet vermiştir. Propaganda tabiriyle yayı lması is
tenilen düşünceler in birden fazla şahısların bilgisine ulaştır ı lmasını an
lamak lâzımgelir. Bu itibarla propaganda unsurunun tahakkuku için 
umumiyet l e anlaşılan mânada meselâ fiilin umumî bir mahalde iş lenme
si, veya yayın vasıtalarının kullanılması gibi bir aleniyete ihtiyaç yoktur . 
Her ne suretle olursa olsun düşünceler in birden fazla şahıslara ulaştırıl
ması hal inde propaganda unsurunu tahakkuk eylemiş saymak lâzımdır. 

163 üncü madde : 163 üncü maddenin tadilini mucip olan sebep de 

141 ve 142 nci maddelerle tenazuru temin eylemek olmuştur. 

Yukar ıda izah olunan mucip sebepler dolayısıyla "Temel n i zam" tabi

r inde temel kelimesi çıkarılmıştır. Metinlerin tetkiki halifeliği tesis mak

sadına müteveccih birleşmeleri tecrim eden hükümler in noksan bulun

duğunu ortaya koymuş bu bakımdan metin ikmal edilmiştir. 

Maddeye 141 inci madde ile mütenazır olarak ve yukar ıda izah edilen 

muc ip sebeplerle cezayı kaldırıcı veya tahfif edici mazaret sebepleri i lâve 

edilmiştir. 
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Kanunun 192, 265, 269, 270, 311 ve 312 nci madde ler inde yapı lan 
değişiklikler, 1881 sayılı mülga Matbuat Kanunundan Türk Ceza Kanu
nuna nakledi lmesi gereken ve bu düşünce ile yeni Basın Kanununa alın
mayan hükümler in ilgisi itibariyle yukarıki maddelere ilâvesi maksad ına 
matuftur. Bu hükümler mahiyetleri itibariyle esasen Türk Ceza Kanu
nunda ceza müeyyidesi altına al ınmış bulunan bazı suçların cezalarını 
artırıcı sebeplerden ibarettir. Kanun tekniği bak ımından bunlar ın husu
sî kanunlarda yer alması doğru olmayıp Ceza Kanununun bünyes ine it
hal edi lmeleri zaruridir. 

Ceza Kanununun 192 nci maddesine yukar ıda arzo lunan maksad ı 
sağ lamak üzere, mülga Matbuat Kanununun şantaj matlabını taşıyan 32 
nci maddes indeki suç unsurlarıyla cezayı artırıcı sebepler ilave edi lmiş
tir. F i lhakika 192 nci madde, bir kimsenin namusunu ihlâl edecek veya 
itibarını kıracak bir maddeyi matbuat vasıtasıyla ifşa veya isnat e tmek 
tehdidiyle para alan ve sair menfaatler sağlayan veya bu fiillere teşebbüs 
edenler hakkında ceza müeyyidesini ihtiva ettiği halde aynı fiilleri bir 
k imsenin şöhret veya servetine zarar vermek yahut muayyen bir husu
sun ifşa ve isnadı dışında şeref ve haysiyetine tecavüz teşkil edecek neş
riyatta bu lunmak tehdidiyle işleyenler hakkında ceza yoktur. 

Yapı lan tadil bu noksanı tamamlamakla beraber para cezasını da 
5435 sayılı Kanunun tâbi olduğu artış nispetine göre daha müess ir bir 
hale getirmiştir. 

265 inci maddede yapı lması teklif o lunan tadil bu maddenin 5435 sa
yılı Kanunla değiştir i lmeden evvelki metninde mevcut olan ve ordu ve za
bıta kuvvet ler ine tahsis edilmiş silâhların memnuiyet ine taallûk eden sa
rih kaydın maddeye yeniden ilavesi maksadına müstenitt ir . F i lhakika 
5435 sayılı Kanunun bu maddesinin 1 numaral ı bendinde "... askerî şa
hıslara veya zabıta kuvvetlerine tahsis edilen eski veya yeni s istem her 
cins veya modelde makinesiz veya ağır veya hafif makinel i harb tüfekle
ri..." tâbiri kul lanı lmış ve zabıtaca kullanılan tabancalar harb tüfekleri 
tabirinin şümulüne dahil bu lunmamış o lduğundan zabıta kuvvet ler ine 
tahsis o lunan silâhlar tatbikatta gayr imemnu silâhların tâbi bu lunduğu 
muame leye tâbi tutulmaktadır. İçişleri Bakanl ığ ına emniyet ve asayiş 
mülahazas ıy la bunların memnu silâhlar arasına ithali lüzumlu görüldü
ğünden madde ona göre değiştirmiştir. 

269 uncu maddenin bünyesinde bir değişiklik yapı lmış o lmayıp sade
ce 270 inci madde hükmü olduğu gibi bu maddeye alınmıştır. Maksat bu 
fasılda yer alması, mahiyet i itibariyle de müstaki l bir madde işgal e tme
si gereken diğer bir hükmün bu suretle boşalan 270 inci maddeye kon
masını sağ lamaktan ibarettir. 
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Türk Ceza Kanununun 159 uncu maddes inde Büyük Millet Meclisi
ni, 266 nci maddes inde vazife sırasında Devlet memurlar ını , 268 inci 
maddes inde de idarî, askerî, adlî veya siyasî heyetleri tahkir edenler hak
kında çeşitli ceza müeyyideleri derpiş edilmiş, bunların vazifeleri d ış ında 
ve vazife ile ilgili o lmayarak maruz kaldıkları hakaret ve sövme halleri de 
kanunun 480, 482 ve mütaakıp maddeler inde hüküm alt ına al ınmış bu
lunmaktadır . Fakat gerek Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üye
leri gerekse Devlet memurlar ı hakkında belli bir isim ve madde tâyin ve 
tasrih edi lmeden bunlardan bir kısmını veya tamamını üstü kapalı i tham 
ve isnatlarla ağır tecavüzlere maruz bulunduranlar ın fiilleri Ceza Kanu
nunda müeyyidesiz kalmıştır. Şimdiye kadar bu boşluğu do ldurmakta 
olan eski Matbuat Kanununun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası, Türk 
Ceza Kanunu ile ilgisi dolayısıyla yeni Basın Kanununa a l ınmayarak yü
rürlükten kalkmış o lduğundan bu hükmün Ceza Kanununun bünyes ine 
al ınması maksadıy la 270 inci madde düzenlenmişt ir . 

311 , 312 nci maddeler suçun matbuat vasıtasıyla iş lenmiş hal inde 
cezaların artırı lmasını ve tahrik neticesinde suç işlendiği takdirde tahrik 
edenin de asıl suçu işleyen kimse gibi cezalandırı lmasını sağ lamak mak
sadıyla değiştirilmiştir. 

Son zamanlarda yurdumuzun muhtel i f yerlerinde afyon,morfin, ko
kain, eroin ve esrar gibi uyuşturucu maddeler in imal sürüm ve istimali
nin üzer inde önemle durulmaya değer bir mahiyet a lmaya başladığı gö
rü lmüş ve bu hal memleket imiz in ve bi lhassa İstanbul 'un Mil let lerarası 
beyaz zehir merkezi olduğu hakkında bir kısım yabancı memleket lerde 
bazı kanaatler in doğmasına yol açmıştır. 

Günden güne artan ve iç bünyemizde gittikçe genişleyerek bir içtimai 
yara açmak istidadını gösteren mezkûr maddeler in kaçakçıl ığını önlemek 
hususunda ciddî ve esaslı tedbirler al ınması lüzumlu görülerek Sağlık ve 
Sosyal Yard ım, İçişleri, Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Tar ım ve Ticaret ba
kanlıkları temsilcilerinin de iştirakiyle Bakanl ığ ımızda kurulan bir ko
misyonda bu mesele, yabancı devletlerin bu husustaki mevzuat lar ı da 
gözden geçir i lmek suretiyle geniş ve esaslı bir tetkikata tâbi tutulmuştur. 
Yapı lan geniş incelemeler sonunda Türk Ceza Kanununun bu hususa ta
allûk eden 87, 403, 404 ve 406 nci maddeler inin bugünkü ihtiyaçlara gö
re yeniden tertip ve tanzim edilmesi lâzımgeldiği neticesine varı larak bu 
maddelerde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 87 : Uyuşturucu maddelere ait kaçakçıl ık fiilleri bugün yalnız 

bir devletin sınırları içinde kalmaktan çıkarak beynelmilel bir cürüm ma

hiyetini a lmak yolunu tutmuş ve bu maddeler in Beynelmilel kaçakçı l ık 
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fiillerini idare etmek üzere bazı memleket lerde gizli teşekküller vücuda 

getirildiği de anlaşılmıştır. 

Bu cihet, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonunca da 

göz önünde tutularak bu cürümlerden dolayı yabancı memleket mahke

meler inden verilen hükümler in tekerrüre esas tutulması ileri sürü lmüş 

ve hazır lanmış olan tek konvansiyon tasarısında da, bu cürümlerden do

layı yabanc ı mahkemelerden verilen hükümler in tekerrüre esas tutula

cağı derpiş edilmiştir. 

Mevzubahs cürümler in mahiyet, ağırlık ve tesir sahaları göz önünde 

tutularak bu gibi cürümlerden dolayı yabancı mahkemelerde veri len hü

kümler in memleket imizde tekerrüre esas tutulması muvafık görü ldüğün

den 87 nci madde buna göre tertiplenmiştir. 

Madde 403 : Türk Ceza Kanununun yürürlükte bu lunan 403 üncü 

maddes inde uyuşturucu maddeler in ruhsata aykırı olarak imal edi lmesi 

suç say ı lmamış olduğu gibi bu gibi maddeler in imal, ithal ve ihracı daha 

ağır ve vah im neticeler husule getirdiği halde bu fiiller mezkûr madde le 

ri satan, satın alan veya bulunduranlar la aynı derecede cezaya tâbi tu

tu lmuş ve bundan başka bu cürümlerin işlenmesi için teşekkül vücuda 

getir i lmesi veya bu fiillerin meslek, sanat veya maişet vasıtası hal ine so

kulması veya 18 yaşını bit irmeyen küçüklerle ceza ehliyetini haiz bulun

mayan kimselerin bu suçların iş lenmesinde kullanılması halleri de naza

ra al ınmamışt ır . Bu itibarla yeniden tanzim edilen 403 üncü maddede 

mezkûr maddeler in ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç edi lmesi 

de suç sayılarak ceza müeyyidesi altına al ınmış ve bu maddelere ait ka

çakçıl ığın önüne geçilebilmesi için evvelemirde mahiyet ler i it ibariyle da

ha vah im neticeler tevlit eden bu gibi maddelerin imal, ithal veya ihracı

nın önüne geçi lmesi lüzumlu görülerek bu fiiller daha müessir cezalarla 

menedi lmişitr . 

Bundan başka, bu cürümlerden dolayı hükmedi len sürgün cezaları

nı daha tesirli bir hale getirmek ve mahkûmlar ın, sürgün cezasının infa

zı s ırasında kontrol ve murakabesiz kalmamalarını sağlamak maksadıy

la kendilerinin aynı zamanda emniyeti umumiye nezareti alt ında bulun

durulmalar ı da nazara alınmış, diğer taraftan sürgün cezasının, bu ze

hirlerin iptidaî maddeler inin istihsal edildiği mmtakalar haric indeki yer

lerde çektir i lmesi en mâkul ve yerinde bir tedbir olacağı düşünüldüğün

den bu cezanın, istihsal mıntakaları dışındaki ilçe merkez ler inden birin

de çektir i lmesi esası da kabul edilmiştir. 
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Bunlardan başka, bu suçları işlemek için teşekkül vücuda get irmek, 
bu teşekkülleri idare etmek veya bu teşekküllere dahil o lmak fiilleri ceza 
müeyyidesi alt ına alındığı gibi teşekkül vücuda getirenlerle idare edenler 
veya böyle teşekküle dâhil olanlar tarafından cürmün iş lenmesi hali de 
cezayı ağırlatıcı sebep olarak kabul edilmiştir. 

Yukarda da işaret edildiği üzere bu fiillerin meslek, sanat veya maişet 
vasıtası hal ine getiri lmesi veya aralarında bir an laşma ve irtibat o lmaksı
zın iki veya daha fazla kimseler tarafından birlikte iş lenmesi halleri de 
cezayı artırıcı sebeplerden sayılmış ve 18 yaşını bi t irmeyen küçükler le 
ceza ehliyetini haiz olmayanları bu cürümleri iş lemekte kul lananlar ın 
asıl fail gibi ceza görecekleri de maddenin son fıkrasında açıklanmışt ır . 

Bu cürümlere ait ceza müeyyideleri de bugünkü ihtiyaçlar gözönün-

de tutularak daha müessir bir hale getirilmiştir. 

Madde 404 : 403 üncü maddede yer almış bulunan "mahsus bir yer 
tedariki veya başka bir suretle halkı celbederek uyuşturucu maddeler in 
kul lanı lmasını teşvik etmek" fiilî, i lgisinden dolayı 404 üncü maddeye 
al ınmış ve bu gibi maddeler in 18 yaşından aşağı küçüklere veya görünür 
şekilde aklen malûl olanlara veya müptelâlar ına veri lmesi hal ler inde 403 
üncü maddedek i cezaların altında bir miktar ında artırılarak hükmoluna-
cağı maddede açıklanmıştır. Bunlardan başka 403 üncü maddede yapı
lan değişiklikle mütenazır olarak bu maddede de sürgün cezasının, istih
sal mıntakalar ı dışındaki ilçe merkezler inden birinde infaz edi lmesi ve 
mahkûmlar ın sürgün cezasının infazı müddet ince umumî emniyet neza
reti alt ında bulundurulmalar ı kabul edilmiş ve maddede yazıl ı ceza mü
eyyideleri de bu husustaki ihtiyaçlara uygun olarak artırılmıştır. 

Bu maddede yapılan en mühim değişikl iklerden birisi de gerek bu 
madde ve gerek 403 üncü maddedeki cürümlerden birine iştirak etmiş 
olan kimselerin, resmî makamlar tarafından haber a l ınmadan evvel key
fiyeti ve cürüm ortaklarını ve uyuşturucu maddeler in saklandığı veya 
imal edildiği yerleri merci ine haber vererek bunların yakalanmalar ın ı ve 
elde edi lmelerini kolaylaştırdıkları takdirde cezadan muaf tutulmalar ı ve 
bu cürümler in haber al ındıktan sonra meydana çıkarı lmasına ve şerikle
rinin yaka lanmasına hizmet edenlerin ise cezaları yarı nispet inde indiri
lebileceği veya yaptığı yardımın derecesine göre büsbütün kaldırı labilece
ği hususudur . Bu cürümler in ve bi lhassa teşekkül hal inde işlenen bu gi
bi cürümler in meydana çıkarılarak faillerinin yakalanmalar ın ı ve cezasız 
ka lmamalar ın ı sağlamakta faydası olacağı mülâhaza edi ldiğ inden 1918 
sayılı Kanunda olduğu gibi 404 üncü maddeye de böyle bir hükmün ko
nulması uygun görülmüştür. 
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Madde 406: Mevzuubahis cürümlerin nakil vasıtalarının içinde veya 

umumî yerlerin sahip ve müstahdemler i veya memuriyet vazife ve nüfu

zunun suistimali suretiyle memurlar tarafından daha kolaylıkla işlenebi

leceği nazarı itibare al ınarak bu hallerde ceza bir misli art ır ı lmakla bera

ber bu cezalara muadil bir müddet le memuriyet ten mahrumiye t veya 

meslek ve sanatın icrasından memnuiyet cezalarının tatbiki da muvaf ık 

görülerek 406 nci maddenin 2 numaral ı bendi bu esasa göre tanzim edil

miştir. 

Türk Ceza Kanununun 480, 482 ve 486 nci maddeler inde yapı lması 

düşünülen değişiklikler bu maddenin eksiklerini tamamlayarak ihtiva et

tikleri hükümler arasında ahenk ve tenazuru sağlamak, ceza müeyy ide-

relerini, işlenen fiillerin ağırlık derecelerine göre adil bir nispet dairesin

de yeniden düzenleyerek daha müessir bir hale get irmek mülga Matbuat 

Kanunundan Türk Ceza Kanununun bünyesine nakledi lmesi gereken ve 

bu sebeple yeni Basın Kanununa al ınmamış olan hükümlere yen iden vü

cut vermek ve nihayet müdafaa hakkını Ceza Hukuku prensipler ine gö

re tam ve kâmil şekilde tesis ve bu hakkın suistimalini önleyici tedbirle

ri de birl ikte derpiş etmek suretiyle vatandaş şeref ve haysiyetini teminat 

alt ına a lmak hedefini gütmektedir. 

480 inci maddenin birinci f ıkrasında yazılı suç unsurları aynen mu

hafaza edi lmiş ancak hapis cezasının yukarı haddini ay olarak i fadelen

d irmekten cezaların hesabında husule gelen güçlükler ve 5435 sayılı Ka

nunla para cezalarının tâbi olduğu artış nispeti nazara al ınarak cezaî 

müeyy ide bu esaslara göre değiştirilmiştir. 2 ve 3 üncü fıkralar maddeye 

ilave o lunan yeni hükümlerdir . Bu fıkralar 482 nci madde hükümler iy le 

ahenk ve tenazuru sağlamak maksadiyle maddeye eklenmiştir . Madde

nin son f ıkrasındaki değişiklik para cezasının, 5435 sayılı Kanuna tâbi 

o lduğu artış nispetine göre yükselt i lmiş o lmasından ibarettir. 

482 nci maddenin 1,2,3 ve 4 üncü fıkraları, ihtiva ettikleri kanunî 

unsurlar bakımından değişikliğe tâbi tutulmuş o lmamakla beraber para 

cezaları yukarda izah olunan sebeple artırılmış ve işlenen fiillerle cezalar 

aras ında adil bir nispet gözetilerek hapis cezalarının aşağı hadler i bir 

miktar yükselt i lmiştir . 

486 nci madde hükmü birçok bakımlardan genişleti lerek vatandaş ın 

müdafaa hakkı daha esaslı bir surette teminat altına al ınmıştır. 

Yürür lükte olan maddede, bir dava esnasında yalnız iki taraf veya ve

kil lerince mahkemeye verilen evrak ve bunlarca mahkemede irat o lunan 

müdafaat lar ın muhtevi olduğu tahkiri mu ta zammm lâfızlardan dolayı 
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takibat yapı lamayacağı yazılıdır. Bu hükmün kanunî mümessi l ler tara
f ından veri len evraka ve söylenen müdafaalara şümulü olmadığ ı gibi 
Mahkeme dışındaki kaza mercilerine verilen ve oralarda söylenen müda
faaları da içine almadığı ve müdafaa gibi mukaddes bir hakkın tam ve 
kâmil olarak teminat alt ında bulundurulması gayesini sağlamadığ ı naza
ra al ınarak maddenin birinci fıkrası hükmü bu maksadı temin edecek 
surette genişleti lmiş bulunmaktadır . 

2 ve 3 üncü fıkralar kanunun tanıdığı iddia ve müdafaa hakkının su-
ist imaline karşı lüzumlu tedbirleri ihtiva etmektedir. Dava ile ilgili o larak 
yazı lması ve söylenmesi lâzım ve zarurî o lmayıp sırf iddia ve müdafaa 
hakkına dayanılarak başkasının namus, şeref ve haysiyet ine tecavüz ga
yesi takip edildiği takdirde bu gibilerin birinci fıkra ile sağlanan teminat
tan faydalanmalarına imkân veri lmemiştir. 

Maddenin son fıkrasında, hakareti mutazammın evrak ve tutanakla
rın tecavüze uğrayanların talebiyle kısmen veya tamamen ortadan kaldı
r ı lması hususunda mahkemeye tanınan yetki muhafaza edi lmiş ancak 
iddia ve müdafaa hakkını tecavüz edenlerin fiilleri suç teşkil edeceği ci
hetle delillerin imhası gibi bir mahzura meydan vermemek üzere bu ka
bil hal lerde hakareti mutazammın evrak ve tutanakların ortadan kaldı
r ı lması esas kabul edilmemiştir. 

Hırsızlık suçlarının çoğalması vatandaşları ağır zararlara mâruz bıra
kan bu kabîl suç faillerinin cezanın artırı lması hususunda vukubulan 
talep ve müracaatlar ın tevalisi ve 27.III. 1950 tarihinde yürür lüğe giren 
hayvan hırsızlığının m e n i hakkındaki kanunla cezalar müh im miktarlar
da artırı larak hayvan hırsızlığıyla diğer hırsızlık suçlarının cezaları ara
sında bu yüzden nispetsizlikler husule gelmiş olması, 491 , 492 ve 493 
üncü maddeler in yeniden gözden geçiri lmesini ve ceza müeyyideler inin 
daha ahenkl i ve müessir bir hale konması lüzumlu kıl ınmıştır. 

491 nci madde 2275 sayılı Kanunla değişt ir i lmeden evvel bu madde
nin ilk fıkrası 3 aydan 3 seneye ikinci fıkrası da altı aydan 4 seneye ka
dar hapis cezasını muhtevi bulunmakta idi. Yürürlükte olan madde met
ninde birinci fıkradaki hapis cezasının yukarı haddi bir ikinci f ıkradaki 
cezanın yukar ı haddi de iki seneye indirilmiştir. Bu indirmeden sonra 
hırsızlık suçlarının çoğalması ve şikâyetlerin bugünkü mertebeye varma
sı müeyyideler in gayrikâfi o lduğunu ve tesirsizliğini meydana koyduğun
dan cezalar müessir olacak hadlere yükselti lmiştir. 

492 nci maddedeki ceza müeyyidesi de aynı sebeplerle artır ı lmış ve 
bir seneden üç seneye kadar mevzu olan hapis müeyyidesi iki seneden 
beş seneye yükselti lmiştir. 
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493 üncü maddeye gelince: son tadilden evvel bu madde 3 seneden 
altı seneye kadar ağır hapis cezasını muhtevi bu lunmakta ve maddede 
ayrı ayrı gösteri len hallerden iki ve daha fazlası birlikte işlendiği veya suç 
ikiden fazla kimseler tarafından ika edildiği takdirde ağır hapis cezası beş 
seneden on seneye kadar ç ıkmakta idi. Cezanın ağır hapis olarak 
vaz 'edi lmiş olması ve yüksekl ik sebebiyle bu maddenin şümulüne giren 
dâvalar ağır ceza mahkemeler inde görülüyordu. 

Bu kabil dâvaları Asliye Ceza mahkemeler ine naklederek ağır ceza 

mahkemeler in in yüklerini hafifletmek gayesiyle yürür lükte olan madde 

metninde ağır hapis cezası yerine hapis cezası ikâme edi lmiş ve bu ceza

nın yukar ı haddi de beş sene olarak tâyin o lunmuştur. Bu suretle müey

yide hem cezanın cinsi bakımından hem de miktar bak ımından ehemmi

yetli derecede hafiflemiş, azalmış ve zamanla büsbütün tesirsiz ve kifa

yetsiz bir hale gelmiştir. 

Maddede yapı lan değişiklik, müeyyideyi eski seviyesine çıkararak da

ha tesirli bir hale koymak gayesine matuftur. 

Bunlardan başka 491 nci maddenin 5 inci bendinde yer a lmış bulu

nan yankesici l ik suretiyle işlenen hırsızlık suçları mahiyetleri ve husule 

getirdiği neticeler itibariyle ağır görülerek bu bent 493 üncü maddeye 

nakledi lmiş ve bu suretle daha ağır müeyyide altına alınmıştır. 

Buna mukabi l 493 üncü maddenin 5 inci bendinde yer alan meskûn 
mahal lerden hayvan hırsızlığı suçu bu suça mürettep cezanın hayvan 
hırsızl ığının men'i hakkındaki Kanunla 3 misline iblâğ edilerek yükselt i l 
miş olduğu da nazara alınarak 492 nci maddeye al ınması ve bu suretle 
fiillerle cezaları arasında âdil bir nispet tesisi uygun görülmüştür. 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ve 53 Arkadaşının, Türk Ceza 
Kanununun 141 inci Maddesinin Değiştiri lmesi Hakkında 

Kanun Teklifi (2/37) 

GEREKÇE 

Marks ve Engsel ' in 1848 yı l ında yazdıkları Manifesto ile ortaya atı lan 

ve Kapital adındaki kitabın neşrî ile de fırtınalar koparan ve bugüne ka

dar Marks izm (İlmî sosyal izm) diye anılan doktrin tesiri alt ında ve 1917 

Ekim ayı Kızıl ihtilâli ile başlayıp tatbik imkânlarını Çarlık Rusya 's ında 

bulunan Kızıl Sovyet İdaresinin, kendi hudutları içinde kalmayarak dün

ya üzerinde bıraktığı iz ve yarattığı tesirleri diğer devletlerin sınırları içi

ne de sızarak milletlerin içtimaî ve iktisadi bünyesinin müsaades i nispe-
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tinde buralarda da az veya çok tesir ve nüfuzunu bel irtmiş ve başlangıç

ta bir propaganda vasıtası olarak kullanılan bu konu nihayet her mem

lekette açık veya gizli şekilde bir komünist partisi faaliyeti o larak kendi

ni göstermişt ir . 

Bundan masun kalamayan memleket imiz de, aynı propaganda ve 

parti teşekkülü içine girmiş ve vatandaşlarımız bu doktrinin zehirl i faali

yetinin kucağ ına düşmüşlerdir . 

İlk yı l larında hemen iptidaî ve mevziî şekilde kendisini gösteren bu fa

aliyetlerin bi lâhara eline geçirebildiği her fırsat ve imkânlardan faydala

nıp sahalarını o ldukça genişlettikleri fakat Hükümet in aldığı önleyici ted

birler karşıs ında muvaffakiyetsizl iklere rağmen bu önleyici tedbir lerden 

kendilerini kurtarabi lmek amacı ile de taktiklerin, esasen gizli olan çalış

ma ve teşki lât lanma işlerini, Hükümet i ve zabıtayı milleti ve kaza organ

larını aldatacak, yanlış yol lara ve kanaatlere sevkedecek şekilde değiştir

dikleri görülmüştür. 

Her zaman uyanık bulunan Hükümet bu taktik ve çal ışma metodla-

rını dahi anlamış o lduğundan gerekli tedbirleri a lmakta gec ikmemiş , lü

zumlu idarî ve kanunî yollarla memleket içindeki faaliyetlerini meydana 

çıkararak bir kısım faillerini adaletin pençesine vermiş ve suçlular muh

telif sürelerle cezalandırı lmış oldukları halde y ine bu muzır ve çok tehli

keli komün i zm propaganda ve faaliyetlerinin hususiyle gizli komünis t 

partisi hal inde teşki lât lanmalarının önüne geç i lememiş ve aksine olarak 

senelerden beri mevzuatlarımız karşısında kanun dışı bırakı lmış olan ve 

zaman zaman cezaî müeyyideleri değiştirilen bu faaliyetlerin son seneler 

iç inde (ve hele Stalingrat zaferinden sonra) hızını ve cesaretini art ırarak 

işe koyulduğu yapılan yakalamalar ve verilen mahkeme kararı ile sabit 

o lmuştur . 

A lmanya 'n ın tamamiyle mağlûp edilmesini mutakıp zafer neşesi ile 

sarhoş olan komünistler, artık tek arzu ve amaçlar ı olan (Dünyayı komü-

nist leşt irmek ve Moskova'ya bağ lamak) zamanının geldiğini anlamışlar ve 

her memleket te gizli veya açık şekilde teşekkül etmiş bu lunan komünis t 

parti lerini bu amaca yönel tmek için her sahada azami faaliyet gösterme

ye mecbur tutulmuşlardır. 

Bizde de 1919 yı l ından beri teşekkül eden ve 53 maddel ik (Komünist 

partisi faaliyet programı ile) faaliyete geçen (Türkiye Komünist Partisi) 

komüntern 'den ve profintern'den aldığı emir ve direktifler üzerine faaliye

tini art ırmış çal ışma şekil ve sahalarını gizli, aldatıcı, zehirleyici güzel 

metodlar la devam etmiştir. 
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1946 yı l ında demokrasi hareketini i lerletmek gayesi ile cemiyetler, 
matbuat ve ceza kanunlar ında yapı lan bazı değişiklikler ve bunlar ı taki
ben başlayan milletvekili seçimi Türkiye Komünist Partisinin ümidini ar
t ırmış ve 25 seneden beri gizli bir şekilde çalışan bu partiye başka adlar 
a l t ında ve açık olarak teşekkül etmek cesaretini vermiştir. Nitekim (Tür
kiye Sosyal ist Emekçi ve Köylü Partisi) adı ile 1919 da kuru lmuş olan 
partiyi yeniden canlandıranlar ve ayrıca (Türkiye Sosyal ist Partisi ) adı ile 
kurulan diğer bir parti komünizm esasları üzerinde ça l ışmaya baş lamış
lardır. Fakat bütün maksatlar ının ne o lduğunu ve ne olabileceğini göz 
önünde bulunduran Hükümet bu partilerin de gizli, hileli ve aldatıcı fa
aliyetini kısa bir süre içinde öğrenmiş bu lunduğundan bil inen kanunî 
tedbirlerle bir kısım faillerini adalet pençesine vermek ve parti leri kapat
mak suretiyle bu tehlikeyi önlemek istemiştir. 

Bundan başka demokrasi usullerinden olan (Düşünme, yazma, teş
ki lât lanma ve v icdan hürriyetlerinin) tam tatbikini arzulayan ve bu saha
da ileri hamleler yapan hükümet in bu faaliyetini ist ismara cüret eden 
memleket imizdeki komünistler, değişmiş olan matbuat ve cemiyet ler ka
nunlar ından istifadeye kalkışmışlar ve kurulmuş bulunan sendikaları , 
cemiyetleri , siyasî partileri içinden baltalamak ve bunlara nüfuz ederek 
kendi muzır fikirlerini yaymak ve temiz vatandaşları a ldatarak aralar ına 
a lmak ve bu yeni değişiklikler ve ileri hamlelerden de faydalanıp amaçla
r ına u laşmak yolunu tutmuşlardır. 

Komünist ler in bu faaliyet şekillerini kısaca olsun izah etmek faydalı 
görülmüştür . Bilindiği üzere komünizmin idare organları esas itibariyle 
(Komüntern ) ve (Profintern) diye iki büyük siyasî ve iktisadî teşkilât üze
rine kuru lmuş bulunmaktadır . Bütün dünyadaki komünist parti lerinin 
bir l iğ inden doğan büyük bir beynelmilel komünist inkılâp teşkilâtı o lan 
ve asıl ismi üçüncü komünist enternasyonali olup kısaltı larak (Komün
tern) deni len ve yine bütün dünyadaki inkılâpçı amele birl iklerinin, mes 
lektaş ittifaklarının beynelmilel birliği olup asıl adı (Kırmızı mes lektaş 
birlikleri enternasyonal i ) ve kısacası (Profintern) deni len bu iki teşekkü
lün merkez i Moskova 'da o lduğundan her memleketteki bu neviden teşek
külleri dahi Moskova idare etmektedir. 

Komüntern bu gaye için daha ziyade siyasî sahada ve komünis t par
tileri işleriyle, Profintern ise iktisadî sahada ve meslektaş birlikleri (Sen
dikalar) ile beraber çalışıyorlarsa da aralarında sıkı münasebet ve irtibat 
bulunmaktadır . 

Dünya komünist teşkilâtı gibi memleket imizdeki gizli komünist parti
si de bu iki ana temel üzerine kurulmuş ve diğer teşkilât kollarını ona gö
re tanzim ederek faaliyetini hızlandırmıştır. 
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1919 yı l ında Mustafa Suphi ve arkadaşlarının Bakû'de 1920 de Bay

tar Salih Hacıoğlu ve arkadaşlarının Ankara 'da ve 1919 da Doktor Şefik 

Hüsnü ve arkadaşlarının İstanbul 'da kurdukları (Türkiye Komünist , Tür

kiye Halk İştirakiyun - Türkiye Sosyalist İşçi ve Köylü) parti lerinin faali

yetleri hep bu esaslar üzerine kurulmuştur. 25 seneden beri memleket i 

mizde görülen işçi hareketleri de Profintern sendikalistleri tahrikatının 

tesiri alt ında kalmışlardır. Komüntern 'de Türkiye Komünist Partisini 

temsil eden murahhaslar ın bulunduğu bilindiği gibi, Türkiye amele bir

l iklerinin Profintern'de âzalarının bulunduğu da kendi vesikaları ile açık

lanmıştır. 

Türkiye Komünist Partisi 25 yıl önce açık çal ışma şekl inden gizli ça

l ışma şekline intikal edince bütün faaliyetini ve çal ışma usulleri ile yayın 

vasıtalarını bu gizlilik prensibine uydurduktan başka kanun dışı bırakı

lan parti lerinin kollarını maskel i adlar altında çal ışmalar ına ve bu suret

le zabıta kuvvetlerini şaşırtmaya halkı ve hele gençliği hileli ve aldatıcı 

yol larla zehir lemeye ve kandırmaya önem vermiştir. Nitekim son yı l larda 

memleket içinde başlayan demokrasi hareketlerini de ist ismar ederek 

(İleri gençler, ileri demokrat, ileri demokrasi , A ta türkçü , Anayasan ın tam 

tatbiki, Anti-faşist, vurguncular la mücadele, günün meselleri. , gibi) ad

lar ve fikirler arkasında yine ortaya çıkmışlardır. Bütün maksat lar ın ın 

memleket içinde huzursuzluk yaratmak, millî birliği bozmak, halkı Dev

let idare ve otoritesine karşı koruyabilecek şekilde kinleşt irmek ve hazır

lamak ve bu işi bir ihtilâle kadar götürüp iktidarı ele a lmak için bekle

dikleri fırsat ve imkânları temin etmek olduğu, eskiden beri yayınladık

ları gizli broşürlerden ve yaptıkları propagandalardan başka, son defa 

parti lerin kapatı lması ile ele geçen yazılı vesikalardan anlaşı lmıştır. 

Komüntern ' in lağvedilmiş olmasının ilânı ve komünform adının orta

ya atı lmış bulunması yukarda izah olunan çal ışma esasları ile, kaynak 

ve organları asla değişt irmemiştir. Çünkü gayeye varmak için her türlü 

hile ve vasıtaya müracaat etmek komünist ler in kabul ve taktik ettikleri 

bir metoddur. 

Komünist ler in bunlardan başka dünya çapında olduğu kadar mem

leketimiz için çok tehlikeli olan ve bütün demokrat ve hür devletler tara

f ından vesikalarla tespit olunarak yayınlanan faaliyetleri de şunlardır: 

- Millî birliği y ıkmak; 

- Millî istiklâl ve hâkimiyeti kaldırmak; 

Vatan bütünlüğünü parçalamak; 
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Bu üç kutsi umdeyi ortadan kaldırmak için tuttukları yo l larda y ine 

sırasiyle: 

- Millî menfaatlere aykırı hareket etmek; 

- Yabanc ı bir devlet hesabına casusluk yapmak; 

- Yabancı bir devlet hesabına sabotaj yapmak; 

- Yabanc ı bir devlet hesabına beşinci kol o lmak. 

Faaliyetleridir ki, hukukî vasıfları itibariyle bunlar (Millî birl iğe, millî 

müdafaaya ve vatana hiyanet) suçlarıdır. 

Hükümet in 25 yı ldan beri aldığı tedbirlere ve ceza kanunlar ına konu

lan cezaî müeyyidelere rağmen komünistl ik faaliyetinin, teşekkül ler inin 

ve çal ışma metodlarının önüne geçi lmesine muvaffak o lunamadığ ı ve ak

sine olarak yukarda belirtilen sebeplerden dolayı, bu faaliyet ve teşkilât

lanmalar ına hız verdikleri, birçok gizli veya k ısmen açık matbualar ve 

broşürler dağıtarak yayınlarda bulundukları , birçok vatandaşlar ı zehir

ledikleri ve bu işleri sistemli metodlara bağlamış bulunduklar ı artık sa

bit o lmuş hakiki olaylardır. 

Marazî ve içtimaî hastalıklarla, bunların azlığı veyahut çokluğu veya 

çeşitliği karşısında nasıl yeni yeni sıhhî, idarî ve kanunî tedbirlere acele 

başvurmak icab ediyorsa, komünizm hastalığı ve yeni idari, kanuni 

şiddetli ve önemli tedbirlere başvurmak zamanı gelmiş bulunmaktad ı r ki, 

bunlar aşağıda sırasiyle gösterilmiştir: 

Kanuni tedbirler: 

Bugün mevcut mevzuat ımızdan Cemiyetler Kanununun 9 uncu mad

desi ile komünist partisi kanun dışı bırakıldığından ve Matbuat Kanunu

nun 40 ıncı maddesi komünistl ik ve anarşistlik hakkında neşriyatta bu

lunulamayacağ ından bahsettikleri gibi Türk Ceza Kanununun 141 ve 

142 nci maddeler i böyle bir parti (Cemiyet) kuranlar, buraya girenler ve 

bu konu üzerinde propaganda yapanlar haklar ında veri lecek cezaları da 

tedvin etmiştir. 

Fakat bütün bu memnuiyet lere ve bugüne kadar tatbik o lunan ceza

lara rağmen, komünist ler in nedamet göstermedikleri ve cezadan bekle

nen nedamet prensibinin elde edilmediği inancına varılmıştır. Her yaka

lamada eski ve sabıkalı komünist ler in tekrar ortaya ç ıkması ve mütaad-

dit defalar cezalandırı lmış olanların hükümlülük süresini çekt ikten ve 

serbest bırakıldıktan sonra evvelkinden daha fazla faaliyete geçtiklerinin 

görülmesi , bu inancı teyit etmektedir. 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

Bundan başka, evvelce temiz kalmış, vatan ve millet sevgisi taşımış 
ve bunlara bağlılığı sabit o lmuş bir kısım vatandaşları da zehir leyerek ar
kalar ından sürükledikleri onların da kızıl damgasıy la damga lanmalar ına 
ve m a h k û m edilmelerine sebep oldukları anlaşılmıştır ki, bunlar üzerin
de de durmak en önemli bir konu haline gelmiştir. 

İşte bütün bu zaruri sebeplerden dolayı, bugünkü cezaî unsur ve mü
eyyideleri hemen değiştirmek lüzumu hâsıl o lmuştur. Tanz im o lunan ka
nun maddeler inde, komünist ler in faaliyetleri içinde bu lunan (Vatana, 
millete, istiklâle hiyanet ve sadakatsizl ik) fiillerinden aşağıdaki hususlar 
göz önünde bulundurulmuştur : 

- Komünist partilerinin açıkça bil inen yabancı bir merkeze bağlı ol
dukları ; 

- Teşki lât ve faaliyetleri içine (Halk tabakaları, Devlet teşkilât kadro
ları, gençl ik, okullar, sendikalar, işçiler ve işçi toplulukları ve o rdunun) 
a l ınmış ve buralara sızmış olmaları; 

- Bütün cemiyetler, siyasî partiler, kültür kurulları , matbualar içine 
s ızmak istemeleri ve hattâ sızmış bulunmaları ; 

- Kendi partilerinin faaliyet programındaki açık maddeler ; 

- Millî menfaatlere aykırı hareket; 

- Casusluk; 

- Sabotaj ; 

- Beşinci kol; 

- Sağ, mutedi l ve müfrit sol ve irtica gibi hareketleri körükleyerek 
memleket içinde gayr imemnunluğu çoğaltmak, anarşi yaratmak, ihtilâle 
gö türmek ve bunların arkasından da iktidarı ele geçirmek gibi amaçlar ın 
bu lunmas ı . 

Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesi (Devlet topraklarının bütün
lüğünü tamamen veya kısmen yabancı bir devletin hâkimiyet i alt ına koy
mak, devletin istiklâlini, tenkis ve birliğini bozmak ve nihayet hâkimiye
ti a l t ında bulunan bir kısım topraklarını Devlet idaresinden ay ı rmak fi
i l inden) bahsetmektedir . Böyle bir fiili işleyen failin cezası da ö lümdür. 

Komüni zm umdeler inden en önemlisi yabancı bir devlet hesabına ça
l ışmak, vatan ve milleti onun emir ve idaresi altına koymaktır . Ni tekim 
bunun canlı misalleri artık meydandadır ve tamamiyle anlaşı lmıştır. 

Türkiye Komünist Partisi faaliyet programının 11 ve 55 inci madde le
ri (Millî azl ıklardan kütleler halinde yaşayanlara devletten ayr ı lmak hak
kını) tanımakta ve (Kürtlerin, Lâzların birer Kürdistan ve Lâziztan adı ile) 
vatan bütünlüğünü parçalamalar ına müsaade etmektedir . 
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Parti lerine dağıttıkları gizli broşürlerde de bunları açıklamışlar ve 

hatta gizlice milletvekili adaylarını bile göstermişlerdir. 

Casus luk fiili, hazarda 15 seneden başlayan ağır hapis ve fevkalâde 

hal lerde seferberlikte ö lüm cezası ile cezalandırı lmıştır. 

Sabotaj fiilleri, Askerî Ceza Kanununun 59 uncu maddes ine göre 8 yıl 

ağır hapisten ö lüm cezasına kadar cezalandırı lmaktadır. 

Bu durum karşısında artık komünistler, anarşistler ve nehil istler için 
bugün tatbik edi lmekte bulunan Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddeler indeki unsurları ve cezaları - cezadaki içtimaî fayda, adalet ve 
suçla ceza arasında bulunması lâzımgelen muvazene esaslar ına - uygun 
görmeye mantıkî, ilmî ve hukukî imkân kalmamıştır . 

İşte bu gerekçeye uyularak ve komünizm içinde esasen mündemiç 

bu lunan unsurlarla Türk Ceza Kanunu hükümler i göz önünde bu lundu

rularak 141 inci maddenin değiştiri lmesi için ilişik kanun teklifi hazır

lanmıştır . 

Gereğinin yapı lmasını rica ederiz. 

7.XI .1950 

Tekirdağ Milletvekil i 

Şevket Mocan 

Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu ve İki Arkadaş ının Türk 
Ceza Kanununun 515 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 

Kanun Teklifi (2/219) 

4. V. 1951 

T .B.M.M. Başkanlığına 

Türk Ceza Kanununun 515 inci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifimizi gerekçesi ile birlikte ekli olarak takdim ediyo
ruz. 

Gereken muamelenin yapı lmasını rica ederiz. 

Çorum Kars Kütahya 

H. Ortakçıoğlu A. Çetin S. S. Nasuhioğlu 

GEREKÇE 

T.C. Kanununun 515 inci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 

teklif imizin gerekçesi. 

Son günlerde birçok vatandaşların köy ve belediyelerin hükmî şahsi
yet inde bu lunan veya ötedenberi köy ve belde sakinlerinin isti fadesine 
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terk edi lmiş olan mera, meydan, harman yeri, yol ve sulak gibi müşterek 
gayr imenkul lere şimdiye kadar görülmemiş surette tecavüzler vaki ol
maktadır . Bu fiiller hem tecavüz hem tasarruf hem de mülk ed inmek gi
bi türlü maksat lar la işlenmektedir. Maksat ve gayesi ne o lursa olsun bu 
yerlere tecavüz eden tasarrufta bulunan ve sürenlerin bu fıkra ile ceza
landırı lmaları uygun bulunmakta ve mühim bir boşluğu do ldurmuş ola
caktır. Mevcut 2311 sayılı Kanun ve bu maddenin birinci fıkrası ihtiyacı 
karş ı layamamaktadır . Bu gibi suçlar o kadar çok iş lenmektedir ki faille
rini muhtar ve belediye başkanlarının şikâyet yoluyla takip etmeler ine de 
imkân kalmamıştır . Bu fıkra kabul edildiği takdirde re 'sen takibe tâbi 
olacak ve muhtar ve belediye başkanı da türlü tesirlerden kurtu lmuş ola
caktır. Bu itibarla teklifimizin Kamutayın, tasvibine arzedi lmesini rica 
ederiz. 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey' in, Türk Ceza Kanununun 567 ve 
568 inci maddeler inin değiştiri lmesi hakkında Kanun teklifi (2/235) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Türk Ceza Kanununun 567 nci ve 568 inci maddeler inin değişt ir i lme

si hakkında kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gereken işlemin yapı lmasını rica ederim. 

Burdur Milletvekil i 

Mehmet Özbey 

GEREKÇE 

Cemiyet in gerek ahlâki gerek iktisadî ve gerekse ahlâki bünyes in i ka-
natıcı şekilde yaralayan âmillerin başında kumar gelir. Bu kadar tahri
batı büyük olan kumar, oynayana ve oynatana hali hazırdaki mevzuat ı 
mızda mevcut ceza miktarı; fiilin cemiyet bünyesindeki tesiriyle kabili te
lif o lmayacak derece hafiftir. (Meselâ bir günden bir aya kadar hapis , bir 
l i radan 50 liraya kadar ceza alınır). Görülüyor ki, bu cezalar yok denecek 
derecede hafiftir. Bu sebeple memlekette şehirlerden köylere kadar sira
yet ederek her aile ocağını gerek iktisadî ve gerek ahlâki bak ımdan ve ai
le rabıtalarını sarsmak suretiyle acı tesirlerini maalesef gö rdüğümüzü iti
raf edel im. Bunun için Ceza Kanunundaki bu suçlara mevzu cezaların 
artır ı lması icabetmektedir. Maalesef Türk Ceza Kanununun mevzuunda 
zabıta takibatı küçük kahvelere ve basit kumar oyunlar ına tekasüf et
miştir. Mahal le aralarında kâğıt, fincan gibi kumarlar da birçok şehirle
r imizde salgın halini almıştır. İçtimaî menfaat ve hâdisatın kumar hak
kında mevzu Ceza Kanununun müeyyideler ine ait maddeler kâfi görül-
meyip bu müeyyideler in asgarî hadlerin artırı lması cemiyet imizi ahlâki 
bak ımdan icabetmektedir. Türk Cemiyet ini bir kurt gibi kemiren o âfet-
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ten ne derece uzak bulundurursak o kadar hayırlı ve faydalı bir iş yapı l
mış olacaktır. Tamamen vatanının ne f ine olan ve Türk ahlâkına hizmet 
eden bu Kanunun kabulünü rica ederim. 

Adalet Komisyonu Raporu 

T.B.M.M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/103, 2/37, 219, 235 1.VIII. 1951 
Karar No. : 62 

Yüksek Başkanlığa 

Türk Ceza Kanununun bazı maddeler inin değiştir i lmesi hakk ında 
Adalet Bakanl ığ ınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 25. II. 1950 tarihli 
toplantıs ında Yüksek Meclise sunulmasına karar veri lmiş olan kanun ta
sarısı ile aynı kanunun 515 inci maddesine bir fıkra ek lenmesine dair 
Ço rum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu ve 141 inci maddes in in değişti
r i lmesi hakkında Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ile 53 arkadaşı ve 
y ine aynî kanunun 567 ve 568 inci maddelerinin tâdiline mütedair bulu
nan Burdur Milletvekili Mehmet Özbey' in kanun teklifleri komisyonumu
za havale edi lmesi üzerine Adalet Bakanı ve Bakanl ık temsilci leriyle tek
lif sahipleri hazır oldukları halde incelendi: 

Tasarı ve teklifler meczedi lerek hepsinin birlikte müzakere edi lmesi ve 
net icede hazır lanacak tek metnin Yüksek Meclise sunulması komisyonu
muzca kararlaştırı ldıktan ve teklif sahibi Milletvekilleriyle Adalet Bakan
lığı temsilcisi tarafından verilen izahat da dinlendikten sonra yapı lan 
müzakerede : 

I. Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddeler i muhtel i f 
tâdil lere tâbi tutulduğu halde bu madde hükümler inin, cemiyet içinde 
gittikçe geniş lemek istidadını gösteren yıkıcı ve bozguncu faaliyet ve ce
reyanları tamamıyla meni ve tenkil etmekten uzak bu lunduğu görü lmüş
tür. 

Menşeini hariçte bulan ve yurdumuzun istiklâlini ve yurddaş la rm 

hak ve hürriyetlerini yok etmek gayesini güden bu gibi faaliyetler, asıl 

maksat ve gayelerini giz lemek için muhteli f kisvelere bürünerek türlü 

nam ve şekiller alt ında tezahür ettiği halde Ceza Kanununun tetkik mev

zuu olan 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin ihtiva ettiği hükümler in ki

fayetsiz bulunduğu ve bu maddeler in ezcümle; 

a) İhtiva ettiği hüküm ve tadiller bakımından vuzuhtan âri o lduğu; 

b) Cemiyet için tehlike arzeden birçok faaliyetleri menedecek şümul

de bulunmadığ ı ; 
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c) Ceza müeyyidelerinin kâfi gelmediği; 

Neticesine varılarak bu maddeler in hali hazır ihtiyacına uygun bir ha

le getir i lmesi zarureti hâsıl o lmuştur. 

II. Türk Ceza Kanununun 192 nci maddesi , bir k imsenin namusunu 

ihlâl edecek veya itibarını bozacak bir maddeyi matbuat vasıtasıyla ifşa 

veya isnat etmek tehdidi ile para alan veya sair menfaatler temin eden 

veya bu fiillere teşebbüs edenler haklarında cezaî müeyyideler i ihtiva et

tiği halde aynı fiilleri bir kimsenin şöhret veya servetine zarar vermek ve

ya muayyen bir hususun isnadı haricinde şeref ve haysiyet ine tecavüz 

teşkil edecek neşriyatta bulunmak tehdidi ile işleyenler haklar ında bu 

maddede bir hüküm sevkedi lmemiş bulunması itibariyle bu noksanın da 

ikmali derpiş edilmiştir. 

III. Y ine Türk Ceza Kanununun mülga 265 inci maddes inde , ordu ve 

zabıta kuvvetlerine tahsis edilmiş olan silâhlar, yasak si lâhlardan sayıl

mış iken bu maddenin 5434 sayılı Kanunla değiştiri lmesi s ırasında bu 

hususun nazara al ınmadığı anlaşı ldığından işbu noksanlığı telâfi için ge

rekli tadilât yapılmıştır. 

IV. Günden güne artan ve genişleyerek içtimaî bünyemizde daha va
h im bir yara açmak istidadını gösteren uyuşturucu maddelere ait her 
türlü suiistimali şümuliyle önlemek için esaslı ve ciddî tedbirler a l ınma
sı ve bu husustaki kanun hükümler inin bugünün ihtiyaç ve icaplar ına 
uygun bir hale getirilmesi zarurî bulunmuştur. Fi lhakika halen yürür
lükteki kanunun 403 üncü maddesinde uyuşturucu maddeler in imali 
hakk ında veri len ruhsatnamede tesbit kılınan vasıflara mugayir olarak 
bunlar ın imal edilmesi suç sayı lmamış olduğu gibi y ine bu maddeler in 
doğrudan doğruya imal, ithal ve ihracının da ağır neticeler husule getir
mes ine rağmen bu fiiller, mezkûr maddeler i satan, satın alan veya bu
lunduranlar ile aynı ceza müeyyidesine tâbi tutulmuştur. 

Bundan başka, bu fillerin işlenmesi için teşekkül vücuda getir i lmesi, 

veya meslek, sanat veyahut maişet vasıtası haline sokulması veya 18 ya

ş ından aşağı çocuklarla ceza ehliyetini haiz bu lunmayan kimseler in bu 

suçların iş lenmesinde kul lanı lması halleri de tedvin ed i lmemiş o lmakla 

beraber, umumiyet le mevzu hakkındaki ceza müeyyideler inin esasen na

kıs bu lunduğu tatbikat neticelerinden anlaşıldığı cihetle mezkûr noksan

ları da ihtiva etmek üzere gerekli tadilât yapılmıştır. 

V. Türk Ceza Kanununun hakaret ve sövmeye mütaal l ik 480, 482 ve 

486 nci maddeler inin ihtiva ettikleri hükümler arasında ahenk ve tena

zurun sağlanması ve bu husustaki ceza müeyyideler inin de iş lenen fiilin 
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ağırlık derecesine göre ve husule getirdiği tesirler kıstasa al ınarak âdil 

nispetler dairesinde tanzimi gerekli görülmüştür. 

VI . Hırsızlık suçlarının çoğaldığı ve bu yüzden emniyet ve asayişin bo

zulduğu ve yurttaşların da zararlara mâruz kaldığı dikkat nazar ına alı

narak bu kabîl suçlara ait hükümler in daha müessir bir hale getir i lmesi 

için Türk Ceza Kanununun 491 , 492 ve 493 üncü madde ler inde icabe-

den tadillerin yapı lması doğru bulunmuştur. 

VII . Köy hükmî şahsiyetine ait olup köy sakinlerinin isti fadesine ter

kedi lmiş bulunan mera, meydan, harman yeri, yol ve sulak gibi gayri-

menkul lere son günlerde tevcih edilen taarruz ve tecavüzlerin çoğaldığı 

müşahade kıl ındığından bu tecavüzlerin önlenmesi için 513 üncü mad

dede icabeden değişiklik yapılmıştır. 

VIII. Bir cemiyet in bünyesinde esaslı tahribat yapan âmiller meyanın-

da kumar iptilâsının bulunduğuna da şüphe yoktur. Böyle o lduğu halde 

Türk Ceza Kanununun 567 ve 568 inci maddeler inde bu fiiller için tâyin 

edi lmiş olan cezaların çok hafif o lduğu ve beklenen terhibi husule getir

mediği görüldüğünden bu suçlara ait müeyyideler in de müessir bir hale 

getir i lmesi lüzumlu görülmüştür. 

Yukarda yazılı sebeplerle Türk Ceza Kanununun 87, 141, 142, 163, 

192, 265, 311 , 312, 403, 404, 406, 421 , 480, 482, 486, 491 , 492 , 493, 

513, 567 ve 568 inci maddeler inin değiştiri lmesine mütaal l ik bu lunan 

tasarı ve teklifler esas itibariyle kabul edilerek bu maddeler üzer inde ko

misyonumuzca yapı lan tadiller ait olduğu bentlerde göster i lmiş o lup; şu-

kadar ki, mahsus bendinde izah edilen sebeplerden dolayı 269 ve 270 in

ci maddeler ile teklif o lunan hükümler in reddine karar veri lmiştir. 

Şevket Mocan ve arkadaşları tarafından 141 inci madden in tadil ine 

dair veri len teklifin; e lyevm Ceza Kanununda mevcut hükümlerden bazı

larını ve bu meyanda ö lüm cezasını da muhteva bulunduğu anlaşı lmış

tır. 

Komisyonca ahiren kabul olunan bu maddenin yeni şekli, işbu teklif

le başl ıca kasdolunan hususları etrafıyla ihata eden esaslarla tanzim 

o lunduğundan, teklifin heyeti umumiyesiy le reddi derpiş o lunmuştur . 

Bu meyanda ö lüm cezası da prensip bakımından kabule şayan görülme

miştir. Zira; Ceza Kanunu ile müeyyide altında bulunan memnu fiillere 

a ledderecat tertip olunan cezaların nispet ve miktarlarına göre, ö lüm ce

zasının kabulünde âdil bir nispetin temin edi lemeyeceği aynı z amanda 

müta lâa edilmiştir. 
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Komisyonumuzca maddeler in metinlerinde yapı lan değişiklikler. 

Madde 1 : Hükümet tarafından tevdi o lunan tasarının işbu madde

sinde yazıl ı Ceza Kanununun 269 ve 270 inci maddeleri , komisyonca ha

len tatbikte bulunan şekilleriyle ipka edildiğinden bu maddeler i gösteren 

rakamlar met inden çıkarı lmış ve diğer tekliflerin Hükümet tasarısı ile 

bir leşt ir i lmesine dair verilen karara uyularak maddeye 513, 567 ve 568 

rakamlar ı ilave edilmiştir. 

Madde 87 

Hükümet teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 141 

1. Bent - (Birleşme) tâbiri, kanunlar ımızda bir ıstılah olarak geçme

miş o lduğundan bunun yer ine (cemiyet) tâbiri ikâme edi lmiş ve bu mad

denin 9 uncu fıkrası ile de (Cemiyet ) in tarifi yapılmıştır. 

Bentte geçen (teşebbüs) kelimesi, her ne kadar Ceza Kanunundak i ıs

tılah mânas ı ile a l ınmamış ise de tatbikatta yanlışl ığa mahal ka lmamak 

üzere ve aynı zamanda suçun mahiyeti de göz önünde tutularak, (teşeb

büs ) sahasına intikal e tmemiş olan zararlı faaliyetlerin de karş ı lanması 

için kaldırı lmış ve yerine (tevessül) tâbiri ikâme o lunmuştur . 

Bu bentte tespit o lunan fiillerin cemiyet bünyes inde husule get irece

ği tesir ve akisler itibariyle Hükümet teklifindeki ceza miktarı kâfi görül-

meyerek ağır hapis cezası başlangıç sekiz yı la müntehası da 15 yıla ka

dar artırı lmıştır. 

2. Bent - Bu bentteki (Devletin) kelimesi; tahdidi bir manaya muza f 

olabileceği mülâhaza edilerek bu mefhumu şümuliyle ifade e tmek için, 

(Devlet) olarak düzelti lmiş ve (Siyasî) den sonra gelen (veya) tefrik edatı 

kaldır ı lmış. (Siyasi - Hukukî ) nizamların bu bentteki cürüm vasf ına na

zaran yekdiğeriyle murtabıt bulunmasından dolayı rabıta vavı konarak 

(Siyasî ve Hukukî ) şeklinde tashihe tâbi tutulmuştur. 

Yukar ıdaki fıkrada olduğu gibi (Birleşme) ve ( teşebbüs) kel imeleri (Ce

miyet ve tevessül) kel imelerine tebdil edilmiştir. 

3. Bent - Bu bentte yer almış olan (Anayasanın tanıdığı kamu hakla

rını ırk mülahazasıy la k ısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tutan ce

miyet lere ) mütaall ik hüküm mahiyeti itibariyle 4 numaral ı bendin muh

tevasına dahil bulunması hasebiyle bu bentten çıkarı larak dördüncü 

bende ilave o lunmuş ahenk ve tenasuru temin sadedinde (Bir leşmeler ) 

tâbiri (Cemiyetler ) , ( teşebbüs) tâbiri de (tevessül) olarak değiştiri lmiştir. 
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4. Bent - Bu bent, Hükümet in teklifi veçhile kabul edi lmiş o lmakla 
beraber 3 numaral ı bentten çıkarılan (Anayasanın tanıdığı kamu hakla
rını ırk mühâlazasıy la kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tutan ce
miyet lere ) mütaall ik hüküm ilgisi itibariyle bu bende alınmıştır. 

5. Bent - 1, 2, 3 bentlerde yazılı cemiyetlere girenler için Hükümet ta
sar ıs ından teklif o lunan ceza, diğer hükümler le nispet gösteri lerek beş 
y ı ldan 12 yıla kadar artırılmış ve 4 üncü bentteki ceza aynen muhafaza 
edilmiştir. (Birleşmeler) tabiri de (Cemiyetler) şekliyle düzelt i lmiştir. 

6. Bent - Hükümet teklifinin altıncı bendinde zikredilen (Cebir unsu
ru) esas itibariyle birinci bentte kabul edilmiş o lduğundan bu bent ile 
sevkedi len hükmün mevzuu, bu sebeple kalmadığı cihetle altıncı bent 
tayyedilmiştir. 

7. Bent - Bu bent muhtevi olduğu hükümler itibariyle aynen kabul 

edi lmiş ancak vuzuh temini bakımından lüzumlu görülen redaks iyon 

tashihat yapılmıştır. 

Bu bentte yazılı suçların ordu içinde veya ordu mensuplar ı aras ında 
ve askerî fabrika ve müesseselerde işlenmesi hal inde dahi cezanın artırı
lacağına dair hüküm konulması teklif edilmiş ise de bu kabîl hal lerde ce
zanın teşdidini hedef tutan Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddes in in 
B bendi mahfuz bulunduğu cihetle ayrıca bir hüküm ilâvesine mahal gö
rülmemişt ir . 

8. Bent - Bu bent ile tespit edilen fiilerin esasen müstaki l birer suç 
bu lunmas ından dolayı, mürtekiplerinin mahkûmiyet ler i hal inde u m u m î 
hükümler in tatbiki daha uygun görülmekle bu bendin tasarıdan çıkarıl
mas ına karar verilmiştir. 

9. Bent - Bu maddede yazılı suçları iş leyenlerden biri suçu ve faille
rini kovuşturmaya baş lamadan önce yetkili makamlara bildirdiği takdir
de hal ve şartlara nazaran cezanın mahkemece k ısmen veya t amamen 
kaldırı labileceğini bu bendin hükümler i tazammun etmekte ise de, Ko
misyonda yapı lan müzakere sonunda tebellür eden kanaate nazaran ih
barın tahkikatın her safhasında yapı lması hal inde suçu ve suçları mey
dana ç ıkarması bakımından her suretle fayda sağlayacağı düşünülerek 
bu bapta tevsian hüküm vaz'edilmiştir. 

10. Bent - (Yeni bent sekiz). Hükümet tasarısında o lduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Bu maddede yazılı cemiyet tâbiri ile, Cemiyetler Kanununun kabul 

ettiği mânada teşekkül etmiş cemiyetler kasdolunmuştur . Bu itibarla 

maddede cemiyet tâbirlerinden anlaşılacak mânaya vuzuh ve sarahat 
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vermek bakımından bu maddedeki cemiyetin izahı ilâve edilen 9 uncu 

bent ile yapılmıştır . 

Madde: 142 

1. Bent - Bu bendin (Devletin siyasî veya hukukî ) şekl indeki ibaresi, 

141 inci madden in gerekçesindeki sebeplere müsteniden (veya) kaldırıla

rak bu iki mefhumu bağlayan (ve) rabıta edatının ilâvesiyle düzelt i lmiş 

ceza miktarları da evvelki müeyyidelerle ahenk ve tenazuru temin için 2 

ila 6 yıl ağır hapis cezası yer ine (3 ila 8) yıl ağır hapis cezası olarak ikâ

me edilmiştir. 

2. Bent - Bu bentteki (Muhalif ) kelimesi kaldırı lmış ve beyanda ittıra

dı teminen (aykırı) olarak kabul edilmiştir. 

Y ine bu bendin, (Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülahaza

sıyla kald ırmak) ibaresi de bu maddenin üçüncü bendi ile alâkalı görül

düğünden mezkûr bende nakli yapılmıştır. 

3. Bent - Bu bendin ilk kısmına ikinci bentten nakledi len (Anayasa

nın tanıdığı kamu haklarını ırk mülahazasıy la kald ırmak) fıkrası ilâve 

edi lmiş ve cezanın münteha haddi de iki y ı ldan 3 yı la çıkarı lmıştır. 

4. Bent - 141 inci maddenin altıncı bendi ile mütenazır olarak bu 

bendin hükmü tamamen tayyedilmiş ve bu maddenin 1 ve 2 nci bentle

riyle 3 üncü bendinde tavsif edilen suçların mahiyetleri ve cemiyet bün

yes inde husule getireceği tesirler nazarı it ibara al ınmak suretiyle cezaî 

müeyyideler vaz'edilmiş ve bent bu esaslara göre yeniden tanzim edi lmiş

tir. 

5. Bent - Bu bent 141 inci maddenin yeni 6 nci bendine matuf oldu

ğundan, bendin metnindeki 7 rakamı 6 rakamına tahvil edilmiştir. 

6. - Bent - Bu bentteki (yayın) kelimesi yer ine Basın Kanununda kul

lanılan terime uygun olarak (neşir) kelimesi ikâme o lunmuştur . 

7. Bent - Bu bentte yapı lan tadilât 141 inci maddenin 9 uncu (muad

del 7 nci) bendinde yapı lan değişikliğin aynı o lduğundan muc ip sebeple

ri tekrar edilmemiştir. 

9. Bent - (Yeni sekizinci bent ) . 

Hükümet in tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Madde 163 : 

1. Bent - Bu bentteki (Dinî esas ve itibarlara) ibaresindeki kel imesi

nin tahrir ve tabı hatası o lduğu anlaşı ldığından (itibarlara) kel imesi ben

din s iyakından anlaşıldığı gibi ( inançlar) olarak düzelt i lmiştir. 
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(Bir leşmeler ve teşebbüs) terimleri de 141 ve 142 nci madde lerde ol
duğu gibi (cemiyet) ve (tevessül) şekilleriyle kabul edilmiştir. 

2. Bent - Bu bentteki (birleşmelere) tâbiri yukarda izah o lunan sebe

be müsten iden (cemiyetlere) kalbedilmiştir. 

3 ve 4. Bent - Bu bentlerle sevkedilen hükümler 141 ve 142 nci mad

delerde zikredilen mucip sebeplere uyularak ahengi sağ lamak için kaldı

rılmıştır. 

5. Bent - Bu bendin birinci fıkrası aşağıdaki altıncı bende alâkasın

dan dolayı nakledilmiştir. 

6. Bent - (Yeni 3 üncü bent) Hükümet tasarısında, beşinci bendin bi
rinci f ıkrasından sonra gelen ve (lâikliğe aykırı olarak) diye başlayan fık
rada beyan olunan hükümler in alâka ve irtibatı mevcut bu lunmadığ ı 
d ikkat nazar ına alınarak 2 nci fıkranın yeni 3 numaral ı bent olarak ter
t iplenmesi uygun görülmüştür. 

Met indeki (itikatlara) tâbiri de evvelki tadilâta mütenaz ı ran ( inançla

ra) olarak tashih edilmiştir. 

7. Bent - Bu bentte tavsif edilen fiillerin mahiyet i itibariyle kaldırıl

ması komisyonca uygun görülmüştür. 

8. Bent - (Yeni beşinci bent) bu bentteki (Yayın) kel imesi Basın Kanu
nundak i terimle telif olunarak (neşir) şeklinde değiştiri lmiştir. 

9. Bent - (Yeni dördüncü bent ) bu bentteki 7 rakamı 6 olarak tashih 
edilmiştir. 

... (Yeni altıncı bent ) bu maddenin Hükümet tarafından sevkedi len 
beşinci bendinin birinci fıkrası hükmü, ahiren tertiplenen bu maddede 
altıncı bent olarak yer almıştır. 

Bu bentte yapı lan tadilât 141 inci maddenin 9 ve 142 nci madden in 
8 inci bentler inde tevsian yapı lan değişikliğin aynıdır, muc ip sebepler le 
tekrarına mahal görülmemiştir . 

Y ine maddede tadat edilen fiillerden mahiyeti itibariyle 141 inci mad

denin 9 uncu fıkrası hükümler inin de tatbiki gerekt iğ inden maddeye bu 

dairede bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 192 : Bu madde Hükümet gerekçesindeki esaslar daires inde 
aynen kabul edi lmiş, yalnız cezanın altı aydan ibaret olan başlangıç had
di fiilin mahiyet i dikkate alınarak (Bir) yıla çıkarılmıştır. 

Madde 269 ve 270 : Ceza Kanununun hükümler i meyanına, matbu
ata mütaal l ik bâzı suçların ithali ve bir madde numaras ı ver i lmesi dü
şüncesiyle, meriyette bulunan 269 uncu maddeye 270 inci maddeler bir-
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leştirilerek bu suretle tasarıdaki 270 inci maddedeki mevzubahis fiiller 

bu yo lda tespit o lunmuştur. 

Ancak yapı lan müzakereler sonunda Ceza Kanununa, işbu 270 inci 
madde ile ithal ve ilâvesi teklif o lunan hususların, 5680 sayılı Kanun ge
reğince ilga edilen eski Matbuat Kanununun 30 uncu maddes in in aynen 
tekrar ından ibaret bulunduğu ve Basın Kanununun istihdaf ettiği hü
kümlere de mugayyereti anlaşıldığı gibi esasen bahsi geçen 30 uncu 
madden in i lgasından sonra güzeran eden kısa müddet zarf ında da bu 
madden in yeniden ihya ve kabulünü tazammun ettiren ahval in de mev
cut bulunmadığ ı müşahade olunarak her iki madde dahi tasarıdan çıka
rı lmış ve hali sabık muhafaza edilmiştir. 

Madde 311 : Bu maddenin (başkasını bir suç iş lemeye) dair olan iba
resi (bir suçun işlenmesini) şeklinde tadil edilmiştir. 

Bu tadildeki saik Ceza Kanununun 64 üncü maddes indeki az im ve 
tahrik unsurlarıyla iltibasa mahal ka lmaması içindir. 

Madde 312 : Bu maddenin metninde yer alan tahrik ve (tahriş) keli
meleri medlul leri itibariyle aynı mânayı tazammun ett iklerinden (tahriş) 
tâbiri (tahrik) olarak kabul edilmiş ve metinde (tahrik) kel imesi tekerrür 
ett iğ inden birinci (tahrik) kaldırılmıştır. 

Madde 403 : Hükümet tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Madde 404 : Bu maddenin birinci bendindeki (halk) tâbirinin şümu-
liyle tefsire tâbi tutularak yanl ış mânaya hamledi lmemesi için bu tâbir 
kaldır ı lmış ve maddeye vuzuh vermek sadedinde (bir veya daha z iyade 
kimseleri ) esası ikâme olunmuştur. 

Y ine madde metninde, mezkûr (kullanılmasını) ke l imesinden sonra 
gelen (teşvik eden) tâbirinin de (kolaylaştıranlar) unsuruyla tedahül et
memes i ve maddeye daha geniş mâna veri lmesini teminen gerekli tadilât 
yapı lmışt ır . 

Madden in 2 nci bendi Hükümet tasarısı dairesince aynen kabul edil

miştir. 

3 numaral ı bendin numaras ı kaldırılarak bu bent ikinci bende bağ

lanmıştır . 

Maddenin 4 üncü bendi yukardaki tertibe nazaran 3 numaray ı işgal 
etmiştir. Ve bu bendin metnindeki (uyuşturucu maddeler i kul lanmayı ) 
ibaresi, bu madde ile derpiş edilen hükmü vuzuhla ifade edemediğ inden 
(kul lanmayı ) kelimesi kaldırı lmış yerine (alışkanlığı) konulmuştur . 

Bu bentteki (hastanede salâh bulduklar ından sonra infaz edi lmek 
üzere) meal indeki hüküm, infaza mütaall ik görülerek kaldırı lmıştır. 
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Madde 406 : Bu maddede tadat edilen meslek mensuplar ına (Veteri

ner, k imyager, askeri sağlık memurlar ı , hemşire ve hastabakıc ı lar ) da ilâ

ve edilmiştir. 

İlave edilen meslek mensuplar ı arasında meşkûr (Askerî sağlık me

murlar ı ) ndan maksat (sıhhiye erbaş ve sıhhiye gedikli teknisyenleri ) dir. 

Madde 421 : Hükümet tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Bu maddede taknin edilen suçların âdabı umumiyey i muhi l bu lun

ması itibariyle tecil hükmünden istisnası teklif edi lmiş ve cereyan eden 

münakaşa lar neticesinde, suçun istenmesindeki redaet üzerinde hâk im

lerin hassasiyetle durdukları , tatbikatta da tecile gidi lmediği müşahade 

kı l ındığından, bu hususun yine hâkimlerin takdir salâhiyetlerine terke-

di lmesi muvafık görülmemiştir . 

Madde 480 ve 482 : Hükümet tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Madde 486 : Bu maddenin birinci fıkrasının metni tatbikatta tered

düt ve ihtilâflara mâni olacak surette vazıh bir hale getir i lmiş ve aynî za

manda maddenin muhtevasına (vekil ve kanunî müşavir ) dahi ilâve edi

lerek madde hükmü genişletilmiştir. 

Madde 491 : Hükümet tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Bu maddeye son fıkra olarak (5617 sayılı Hayvan Hırsızl ığının Men' i 

hakkındaki Kanunun 13 üncü maddesinin büyükbaş hayvanlar ı çalan

lar hakkında Türk Ceza Kanununa göre verilecek cezanın üç kat artırıla

cağ ına dair olan hükmü ayrıca uygulanmaz) fıkrası ilâve edilmiştir ki, bu 

suretle ceza miktarının muadelet seviyesinde tutulması mülâhaza edil

miştir. 

Madde 492 : Bu maddenin (1) ilâ (6) nci bentleri Hükümet tasarısı da

iresinde aynen kabul edilmiştir. 

Yedinci bent, sekizinci bende al ınmış ve 7 nci bende (yankesici l ik su

retiyle yapı l ırsa) fıkrası 493 üncü maddenin beşinci bendinden ve (suçun 

mahiyet i nazarı itibara al ınarak) nakledilmiştir. 

Y ine bu maddenin sekizinci bendi de alâkası itibariyle 493 üncü mad

denin beşinci bendine geçirilmiştir. 

Madde 493 : 

Beşinci bentten yankesici l iğe ait hüküm kaldırı larak 492 nci madde 

nin 7 nci bendine nakledildiği için bu sebeple yeri açık kalan 5 inci ben

de 492 nci maddenin (meskûn mahalden hayvan hırsızl ığına) mütaal l ik 

8 inci bendi ikâme olunmuştur. 
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Maddede yapılan diğer bir değişiklik de; ceza müeyyide ler ine ait bu

lunmaktadır . Hükümet teklifindeki (ağır hapis) cezasının mahiyet ine gö

re âdil bir esasa ircaı düşünülerek (hapis) cezasına çevri lmesi uygun gö

rü lmüş ve son haddi altı y ı ldan beş yıla indirilmiştir. 

Hükümet tarafından bu maddenin son fıkrası ile sevkedi len ist imal 

hırsızl ığına ait hükümler üzerinde komisyonca münakaşa ve müzareke-

ler cereyan etmiş ve bu fıkra ile ceza müeyyidesi alt ında bu lunduru lmak 

istenilen fiillerin, esasen hırsızlık suçunun unsurlarını ihtiva ettiği neti

cesine var ı lmış o lduğundan yeni bir hüküm vaz ' ına lüzum olmadığ ı dü

şüncesiyle bu son fıkra maddeden çıkarılmıştır. 

Madde 513 : 515 inci maddeye ilâvesi teklif edilen hükümle müeyyi 

de alt ına al ınması hedef tutulan fiil ve hareketlerin mahiyet ler i it ibariyle 

bu hükümler in 515 inci maddeye değil 513 üncü maddeye ilave edi lme

si lazımgeldiği neticesine varı lmış o lduğundan 513 üncü madde , teklifi 

de ihtiva etmek üzere yeniden tanzim ve tertip o lunmuştur . Bu sebeple 

hapis cezası (1) aydan (2) aya çıkarı lmış ve para cezaları da bu cezalarda 

5435 sayıl ı Kanunla yapı lan art ı rma nazara a l ınmak suret iy le (150 ilâ 

1 000) lira hadleriyle kabul edilmiştir. 

Teklife müsteniden bu maddeye ithal o lunan yeni kaide, köy hükmî 

şahsiyet ine ait ve öteden beri köylünün müşterek istifadesine terkedi lmiş 

mera, harman yeri, yol ve sulak gibi gayrimenkuller i k ısmen veya tama

men zabıt ve tasarruf edi lmesi veya sürülüp eki lmesi gibi hallerin de mü

eyyide alt ında bulundurulmas ına mütaall iktir. Maddenin ikinci f ıkrasına 

bu h ü k ü m vaz'edi lmiş ve ikinci fıkra da tertip bak ımından madden in so

nuna alınmıştır. 

Madde 567 ve 568 : Kumar suçunun içtimaî bünyede husule getirdi

ği zararl ı neticeler karşısında; ceza müeyyideler inin artır ı lması uygun gö

rü lmüş o lduğundan her iki maddenin birinci ve ikinci f ıkralarındaki ha

pis ve para cezaları daha müessir hadlere çıkarılmıştır. 

Kamutayda yeğlik ve ivedilikle görüşülmesinin arzına ve komisyonun 

yaptığ ı değişikliklerin Yüce Kamutayın tasvibine sunulmas ına karar ve

rildi. 

Yüksek Başkanl ığa takdim olunur. 

Adalet Ko. 
Başkanı 
Ankara 

O. T. İltekin 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Balıkesir 
V. Asena 
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Kâtip Uye 

Balıkesir A m a s y a 

V. Asena İ. Olgaç 

Üye Üye 

Ankara Ankara 

Bazı it irazlarım vardır Söz hakkım mahfuz 

H. Ş. İnce O. Ş. Çiçekdağ 

Üye Üye 

Çoruh Çorum 

M. Güney Söz hakkım mahfuz 
H. Ortakçıoğlu 

Üye Üye 

Edirne Çankır ı 

M. Enginün C. Boynuk 
Üye Üye 

Elazığ Erzurum 

H. A. Yöney E. Karan 

Üye Üye 

İstanbul Kütahya 

A. Moshos S. S. Nasuhoğlu 
Üye Üye 

Samsun Seyhan 

F. Tüzel S. Serçe 

Üye 
Yozgat 

M. Ü. Alalı 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (2) 

Yeğl ikle görüşülmesini kabul edenler... Etmeyenler. . . Yeğl ikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

B A Ş K A N - Komisyon adına söz mü istediniz Vac id Bey? 

V A C İ D A S E N A (Balıkesir) - Efendim, İçtüzüğün 42 nci maddes inde 
bir dönem içinde geçen bir komisyonun yazdığı rapor, kabul lenen yeni 
komisyon tarafından savunulur diye âmir bir hüküm vardır. Komisyonu
muz bu mevzuu tezekkür etti ve savunmaya karar verdi. 

Yüksek Mecl ise arzediyorum. 

B A Ş K A N - Efendim, komisyon raporu benimsemişt ir . B inaenaleyh 

müzakereye devam edeceğiz. 

(2) Tutanak Dergisi: CIO, s. 110-121, Ta: 16.11.1951 
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Komisyon raporunda bu kanunun yeğlikle görüşülmesi teklif edil

mektedir . Yeğl iğin mânası malûmdur, gündemdeki bütün işlerden evvel 

müzakere edilmesidir. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) - Zaten gündemde başka madde yok 

ki... 

B A Ş K A N - Bugün müzakeresi bitmez ve diğer bir leşimlere kalırsa, o 

bir leş imlerde diğer kanunlara tercihan konuşulması için bu kararı a lmak 

lâzımdır. 

T ü m ü üzerinde söz isteyen arkadaşlar vardır. Sırasıyla söz vereceğ im. 

Arkadaşlar , müsaade ederseniz daha evvel adlarını yazd ı rmış olanla

rın isimlerini okuyayım: 

Şevket Mocan, Arif Nihat Asya, Said Bilgiç, Süreyya Endik, Zuhuri 

Danışman, Celâl Yardımcı, Ahmet Gürkan, Cezmi Türk, Sani Yaver , Ab -

bas Çetin, Mehmet Daim Süalp, Ali İhsan Sâbis, Nâtık Poyrazoğlu, Kâmil 

Boran, Ahme t Kemal Varınca, Kemal Özçoban. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) - Muhterem arkadaşlar, dokuzuncu Bü

yük Millet Meclisinin tarihî büyük o turumunun bugünkü o turum oldu

ğu kanaatiy le mâruzât ıma başl ıyorum. Kore kararı kadar tarihî olan bu

günkü o turumda aziz yurdumuzu üçe bölerek yabancı bir devlete i lhak 

etmek gayelerini tüzüklerinde giz lemeye bile lüzum görmeyen vatan ha

inleri kızı l lara karşı iç idaremizin müdafaaî meşruasmı sağlayacak ka

nun tasarısı huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Türkiye Komünist Partisi tüzüğün birinci maddesini aynen arzediyo-

rum: (Türkiye Komünist Partisi Komünist Enternasyonal inin bir şubesi 

sıfatiyle millî Türk burjuvasıyla mücadele eder. Sovyetler Birliği, c ihan 

proletarya inkılâbı ve komünizm lehinde propaganda yapar. ) Aynen ve 

harf iyyen arzettiğim, aslı mesul makamlarda olması lâz ımgelen tüzükten 

mâruzât ımı tekzib edebilecek bir mesul makam varsa buyursun! Muhte

rem arkadaşlar, görüyorsunuz ki, tüzüklerinin besmeles inde hududu, 

sancağı inkâr eden, yabancı düşman ordularını bir halaskar gibi bekle

yen vatan hainlerinden iç idaremizi koruyacak bir müeyyide bu saate ka

dar yoktu. Olmadığını mütaaddi t defalar Adalet bakanlarının Mecl is za

bıt lar ında mevcut beyanat lar ından öğrendik. Hainivatan hemen hemen 

serbestti . Propagandacıs ının propagandacısı alkol tesiriyle ve kendi ihti

yariyle ağz ından bir (yaşasın Komünizm) çıkarsa harekete geçecek mev

zuat vardı. A m a diğer taraftan hiyanet gerek, Demokrat Parti Tüzüğünün 

12 nci maddes i , gerek diğer partilerin tüzükleri gereğince kanun dışı idi. 
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Garip bir tezat değil mi? Muhterem arkadaşlar ım bir yasak ki; sarih 

müeyy ideye istinat etmez, basma istihza mevzuu olur ve teşvik eder. Fil

hakika bu tezat, kanun dışı hiyanetin yirmi beş senelik tar ihçesine bir 

nazar atarsak coğrafi vaziyetlerinin müsait l iğ inden Komünizmi kanun içi 

addetmiş memleket lerdeki onu açık mücadele ile sıfıra indirmesinden 

bizdeki müeyyidesiz kanun dışı mücadele daha tehlikeli o lmuştur, daha 

tehlikeli inkişaflar gösterdiğini son hâdisat ve vakıalar gö zümüzün önü

ne sermektedir . 

Muhterem arkadaşlar verici radyolardan, hariçten al ınmış paralar

dan hattâ mühim mevkilere sokulmuş tutulan casuslardan z iyade bir 

noktaya nazarı dikkatini çekmek isterim: O da yarını teslim edeceğimiz 

çocuklar ımız ın irfan ocaklarına kadar hiyanetin sokulmasıdır . Velevki bir 

tek dahi olsa yarın vatanı, sancağı müdafaa edecek askerî l isenin bir öğ

retmenin hiyanet komitesi kurucular ından olması bize çok şeyler ifade 

ediyor. Bu ibret verici vakıa bir tesadüf değildir, arkadaşlar. İşte size yi

ne Türkiye komünist partisinin 41 inci maddesi : Türkiye Komünis t Par

tisi, Türkiye Komünist Gençler Birliği vasıtasıyla gençlik ve ordu arasın

da sistematik bir faaliyet gösterir ve komünist propagandası yapar. Bunu 

da tekzip edecek varsa, çıksın ortaya! Yavrularımızın d imağlar ına enge

rek zehirinin akıt ı lmasına bigâne kalamazdık! 

İktidarımızın ilk saatinde, Hükümet programının ilk satır larında yur

dumuzu kızıl casuslardan temizleyecek kanunlar get ireceğimizi c ihana 

sarahaten i lândan korkmadık. B. M. Meclisinin her vesile ile izhar ettiği 

tarihî hassasiyet inden aldığımız cesaretle 53 arkadaş müeyyide ler imizde-

ki arzett iğim boşluğu doldurmak gayesiyle bir kanun tasarısı sunduk. 

Hükümet de Meclisin hassasiyetine ayak uydurarak programı gereğince 

bir tasarı getirdi ve her iki tasarı Adliye Encümenince aylarca tetkik edi

lerek mükemme l bir tasarı halinde Yüksek Meclise geldi. Adl iye Encüme

ninin hazırladığı Hükümet tasarısının son şekli 53 arkadaştan görüşebi l 

diklerimi tatmin etmiştir. İmza sahiplerinden ısrar edenler varsa hakla

rıdır, bittabi ısrar ederler. Biz 53 imza ile sunulan tasarıdan feragat ede

rek Hükümet tasarısını tatminkâr buluyoruz. Çünkü o tasarı, iki tasarı

nın formüle edilmiş mükemmel bir şeklidir. Yalnız 108 arkadaşımız la hi

yanet komitesi başkanlar ına münhasır olmak üzere 141 inci maddeye 

ö lüm cezası fıkrasının ilâvesini isteyen bir teklifimiz vardır ve bu teklif, 

şerefle arzediyorum, D.P. ve C.H.P. Milletvekillerinin imzalarıyla süslü

dür. Türkiye kuruluş ve istiklâl kanunu, parti mülâhazalar ın ın fevkında 

olarak huzurunuzdadır . Bu fıkrada ısrarla duruyoruz. (Bravo sesleri) 
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Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirirken huzurunuzdaki tasarılar 
Türkiye 'nin varlığını garanti eden istiklâl kanunları o lduğunu arzetmek 
isterim. Partilerin politika rekabetlerinin çok fevkında olan bu varlık ka
nunlar ının müzakeres ine başlarken, bugün bizi dünyanın dört büyüğün
den biri mertebesine yükselten uzak cephelerdeki bir istiklâl âbidesi gibi 
ay yıldızlı mezarlar ında yatan fedailerin ruhlarının da şimdi bu kubbe al
t ında olduklarını unutmuyoruz. Ve bize: "Size emanet ettiğimiz yet imle
rimizin mektepler inde, köylerinde çarpıştığımız düşmanın casus lar ından 
ve öncüler inden yavrularımızı kurtarınız" diye haykırdıklarını da işitiyo
ruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Arif Nihat Asya. 

ARİF N İHAT ASYA (Seyhan) - Muhterem arkadaşlar, e l imizdeki mad
delerin bütün bentleri memleket emniyetini, memleket in mânev i sağlığı
nı birinci derecede alâkalandıran şeylerdir. 

En büyük korkum yanı başındaki diğer mevzuların söz götürmesi yü
zünden komünizme karşı duracak tedbirlerin de tatilden sonraya kalma
sıydı. Korktuğum başıma geldi. 

Birkaç arkadaş Riyaset Divanının dikkatini çekmeseydik bu iş daha 

da gecikecekti . 

Şevket Mocan arkadaşımızla diğer arkadaşlara ait 141 inci ve 142 nci 
maddeler ilgilendiren teklifin tatilden önce de uzun müddet bir çekmece
de kilitli ka lmış olduğunu duydum. 

Bu haber yanlış değilse, (ki yanlış olmasını temenni eder im) isterim 
ki çekmecey i kilitleyip anahtarı cebine koyarak giden arkadaş sadece 
böyle müh im bir teklifi iyi muhafaza endişesiyle, bir kuyumcu endişesiy
le hareket etmiş olsun. 

Arkadaş lar ım; şüphe yok ki bu memleket bir komünizmi h imaye 
edenler, komünizme yüz verenler, komünizmi şımartanlar ve en hafif ta
biriyle komünizme göz yumanlar devri geçirmiştir. Komünizme mevkiler, 
mill iyetçilere mahkemeler devri. 

Fakat biri birimize tam mânasiyle geçmiş olsun diyebi lmek için bu 

kanunun bir gün evvel ç ıkması şarttı. Gecikmesi milleti üzer, komünist 

leri sevindirirdi. Korkum bu yüzdendi arkadaşlar ım ve işte aradan bir yaz 

daha geçti. Komünist ler bir serazat yaz daha geçirdiler. Geçenlerde bir 

arkadaş ımıza resmen hakaret ettiler, meydan okudular. Bu hakaret he

pimize, milletedir. 

O devrin himaye sisteminin artığı bazı komünist ler in hâla bazı yerler

de köprü başı tutmakta olduklarına dair alâmetler eksik değildir. Aftan 
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istifade eden birinin gidip Rus radyosundan bize meydan okumas ı da 
â m m e v icdanında yara açmıştır. Öyle bir devir ki komünizmi yayma 
plânlaşt ı rma içinde tabiye sahibi idi. Müesseselerden, hattâ maar i f mü
esseseler inden bu fikrî yaymaya memur edilmiş kurumlar gösteri lebil ir. 

Sadece vaziyeti kurtarmak için hapse tıkılanlara, yahut hapiste tutu
lanlara imtiyazlı mahbus muamelesi yapılmıştır. Bunlardan birisine ha
pishanede Devlet parasıyla Rusçadan eser tercüme ettirildiği, yani resmen 
nakdî yard ımda bulunulduğu bir vakıadır. O devrin bir maari f adamı mü
kemmel bir komi t em kurmayı gibi hareket etmiştir. Diyorlar ki bu adam 
şefinin dahi gözünü perdeleyerek, zekâsıyla onu dahi aldatarak bu işi 
yaptı . Asla! Şefin kurnazlığı malûm ve meşhurdur. Maari f Vekili mükem
mel bir komi t em kumandanı gibi hareket etmiştir. Diyorlar ki bu adam 
şefinin dahi gözüne girerek, onu dahi aldatarak bu işi yaptı . Onu kandır
mas ına imkân yoktur, çünkü şefin kurnazlığı malûm ve meşhurdur. Bu 
şef, Maari f vekilinin yapmak istediğini anlamamış olamaz. Mükemmel bi
l iyordu. Bu şef o adamın sadece cürüm ortağı değil, suç âmiridir. 

REŞAT ŞEMSETT İN SİRER (SİVAS) - Ayıptır, ayıp! (Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim lütfen susunuz! (Devam, devanı sesleri). 

REŞAT ŞEMSETT İN SİRER (Sivas) - Bu sözler karşıs ında bu Mecl iste 

durulmaz ! Biz komünist miyiz? 

AVNİ DOĞAN (Yozgat) - Muhalefet l iderine tecavüz ediliyor, ayıptır. 
(Sağdan, gürültüler, masa kapakları gürültüleri, "müzakereyi terkedelim arkadaş
lar sesleri" ayağa kalkmalar). 

M. KÂMİL BORAN (Mardin) - Burada ceza hukukuna ait bir mevzu 
konuşuluyor . Politika yapmıyoruz. 

BAŞKAN - Sükûnet i muhafaza edelim, kimseye hakaret etmediğini 
ifade ediyor. (Sağdan biz "komünist değiliz, asla kabul etmiyoruz" sesleri). 

ARİF NİHAT ASYA (Devamla) - Şef dedim, şahıs demed im. (Sağdan gü
rültüler). (Soldan devam devam sesleri). 

BAŞKAN - Efendim, lütfen sükûneti muhafaza ediniz. 

LATİF A K Ü Z Ü M (Kars) - Komünist olan namussuzdur , sözünü geri 

alsın. Komünist kimdir? 

(Bu sırada Halk Partili milletvekilleri toplu bir halde salondan çıkmak üzere 
ayağa kalktılar ve bir kısmı dışarı çıktı.) 

B A Ş K A N - Efendim, sükûneti muhafaza edel im, arkadaşımız k imse

ye hakaret etmediğini söylüyor, zabıtlar meydandadır . İddia edildiği gibi 

söy lenmiş bir ifade varsa düzeltiriz. 
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Kimseye komünist denmedi . (Sağdan şiddetli gürültüler, masalara vurma

lar) 

ARİF NİHAT ASYA (Devamla) - Dün söyletmediniz bugün de mi söy

letmeyeceksiniz?. . 

ŞEMSETT İN GÜNALTAY (Erzincan) - Komünist diyor efendim. Biz ko
münist değiliz, asla kabul etmiyoruz. (Sağdan gürültüler). 

BAŞKAN - Devam edin Arif Bey... (Gürültüler) Kimseye komünis t den

memişt ir , devam buyurun efendim. 

ARİF NİHAT ASYA (Devamla) - Sükûnet i temin edin de devam edey im. 

(Sağdan şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN - Arkadaşlar, kimseye komünist denmemişt ir . (Sağdan şid

detli gürültüler.) 

ARİF NİHAT ASYA (Devamla) - Millet bizi bu derde deva bulal ım diye 

getirdi.. (Sağdan şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN - Müsaade buyurun efendim, icabederse arkadaş sözünü 

geri alacaktır. Rica ederim... (Soldan niçin alacak sesleri). (Sağdan gürültüler.) 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) - Sen kimden daha vatanpervers in be 

adam?. . (Sağdan şiddetli gürültüler.) 

B A Ş K A N - Müsaade buyurun, sözleri izah edecek. Devam edin Ari f 
Bey... Efendim, kimseye komünist denmemişt ir . Kimseye komünis t dedi
niz mi?. . 

ARİF NİHAT ASYA (Devamla) - Kimsenin şahsına komünis t denme

miştir, e fendim! (Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN - Devam edin efendim. 

ARİF NİHAT ASYA (Devamla) - Millet bizi bu derde deva bula l ım diye 
getirdi... (Sağdan şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN - Efendim, izah ettiler, Meclis arkadaşlar ından hiç birisine 

komünis t dememişlerdir . Öyle birşey varsa Riyaset divanı vazifesini ya

par... Size de söz veririm. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Muhalefet l iderine tecavüz edi

yorlar efendim. 

BAŞKAN - Kimseye hakaret etmediklerini ifade ettiler e fendim. Siz de

vam edin efendim. (Sağdan, "Şef diye hitap ettiği kimdir?.." sesleri). 

ARİF NİHAT ASYA (Devamla) - Muhalefete mensup arkadaşlar ımın 

bana verecekleri cevabı kendi ler inden daha ziyade sükûnet le dinleyece

ğim, söz ver ir im. (Soldan gürültüler.) 
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BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen sükûneti muhafaza edel im, aksi halde 
inzibatî kararlar tatbik etmeye tevessül edeceğim. 

AR İF NİHAT ASYA (Devamla) - Millet bizi bu derde deva bulal ım diye 

getirdi, sizi de, bizi de. 

Evet aziz arkadaşlarım, o devir öyleydi. Gelel im bu devre: Biz şimdi
ye kadar komünizmle mücadeleyi şahsî teşebbüslere, şahsi cesaret lere 
bıraktık. Böyle bir mücadelenin aramızda bulunan atı lgan ve ileri e lema
nının, bağrı yanık bir Karadeniz çocuğunun, başta millet v icdanı o lmak 
üzere, parti programından, Hükümet programından, kabine ve Mecl is ar
kadaşlar ından kuvvet aldığı inkâr kabul etmez. 

Lâkin unutmayal ım ki, bu arkadaşımıza kimimiz cesaret ver irken, ki
mimiz de: "sen yapıyorsun, komünist ler hakkında mevzuat ımızda esaslı 
bir şey yok, dikkatli ol, ihtiyatlı ol" diye tavsiyelerde bu lunmuşuzdur . 
Tavs iye haklıydı, vaziyet böyleydi. Birbuçuk yıl böyle kaldı. 

Fi lhakika millet ve memleket hayrı namına bir mukabi l ideoloji mese

lesi her zaman kanun müeyyidesine muhtaç değildir. Fakat hukukî mü

cadele kanunda müeyyide bulmadıkça kahramanını mesul iyete götürebi

lir. Kahraman mesuliyeti göze alsa da.. 

Mücade le adamları bu kanunu çıkarmanızla ancak ş imdiden sonra 
hukukî mesnedini bu lmuş olacaktır; aksi takdirde yine mesnets iz kala
caktır. 

Dikkat ettim, komisyon teklifinde de, Hükümet tasarıs ında da gerek
çelerde bulunduğu halde metinde komünizm kel imesinin z ikred i lmeme-
sine bi lhassa dikkat edilmiş. Maddenin eski şeklinde o lduğu gibi. Bu ih-
t iyatkârl ıklarından dolayı Hükümet i de, komisyonu da tebrik edemeyece
ğ ime esef duyar ım. Komünizm kelimesini telâffuz cesaretini Şevket Mo-
can ve arkadaşlarının teklif metni de gösterebi lmiş, kendilerini tebrik 
eder im. 

141 ve 142 nci maddeler in tâdiliyle neleri ve kimleri ist ihdaf ettiğimiz 
hepimiz in ma lûmu iken, komünizm ve komünist kel imelerini maddeler
de dile a lmamak neden? Yoksa korkuyor muyuz? (Hâşa sesleri). Zikredil-
memes i sebepleri arasında komünizmin tarife s ığmaması gösterilebil ir. 
Bu kel ime bugün siyasî ve felsefi terim haline geldi. Haksızl ık esas ına da
yanmas ına rağmen hukuk terimi de sayılabilir. 

Tuhaf tesadüf, ormanın tarif edi lememesi de Orman Kanununun ge

c ikme sebepler inden biri olmuştur. O halde meselâ ben bir kanunun ge

c ikmesini istersem o zaman bir tarif meselesi çıkarır ım. Ar istocular hal

ka ola dursun. 
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Bununla beraber komünizm kel imesinin tarife s ığmaması maddede 

kel ime hal inde z ikredi lmemesine değil, z ikredi lmesine sebep olabilir. 

Z ikredi lmemesinin ikinci sebebi, gerekçede söylendiği gibi cezaların 

anarşist lere, nihilistlere ve her çeşit nizam kasıt larına şâmil o lması dü

şüncesidir. Bunu kabul eder im. 

Fakat uzak ihtimaller, ister nihilizim, ister anarşizm olsun. Komü

nizm bugünün had meselesidir, âcil bir neşter müdahales i ister. 

Komüni zm kelimesi telâffuzdan çekinmiş o lma zihabı uyand ı rmaktan 

da maddeler i tenzih etmek isterim. Irk kel imesiyle ırkçılık z ikredi lmiş de 

onun yan ında komünizm zikredi lmemiş. Buna âdeta haksızl ık derler, 

belki de daha çok şey derler. Mocan' ın da işaret ettiği gibi gerek tasarı

nın, gerek komisyon teklifinin metninde ölüm ve idam kel imeler inin 

telaffuz edi lmemesine de âzami itina gösteri lmiş, hapis denmiş . Bu kadar 

bek lemek bunun için miydi? Dağ doğura doğura fare mi doğuracakt ı? Şu 

memleket te idam cezası mademki vardır, sorarım idamı k ime sakl ıyoruz? 

İdam gömleği maddedeki mükerrir ler için biçi lmiş kaftandır. Tekli f ve ta

sarı o şekilde geliyor ki, komünizm suçunun cezası az da olsa çok da ol

sa hapisten ibaret. Komünizm ölüm cezasını hiçbir ha lükârda verme

mekle , bunu ancak baş suçlarla bi lhassa askeri suçlarla ihtilât hal ine bı

rakmış oluyoruz. Komünist in komünizmden ibaret kalacak suçunda 

hürriyet teminatını kısıyoruz, hayat teminatını ise cömertçe vermiş olu

yoruz. 

Milletin mukadderat ını alâkadar eden işlerde bu çeşit adlî cömert l ik

lerin yeri yoktur. Adalet telâkkisi ö lüm cezasına değil, bu telâkkiye mâ

nidir. Kanunun hususî bir madde ile. 

Komünist ler in canına kıymak memnudur demediğ i ka lmış . Bari onu 

da deyiver şeydi. 

Yalnız dış cemiyeti değil, hapishanenin iç cemiyetini de bu adamlar ın 

şerr inden kurtarmanın tek çaresi vardır: Sehpa... Yahut iki çaresi vardır 

sehpa ve kurşun.. . 

Gençl ik ve halk mitinklerde komünist lere ö lüm levhaları taşıdı. Onla

rı ya lancı ç ıkarmaya kimsenin hakkı yoktur. Gençlik bunun böyle olaca

ğını bi lseydi, komünist lere perhiz, komünist lere diyet, komünist lere göz 

hapsi derdi. Onların hükmünü bir gençlik romant izmi saymaya salâhiye

timiz yoktur. Kore'de komünist lere ölüm, memlekette komünist lere hapis 

ne âlâ memleket ! . . O halde başka yerlerde takibe uğrayan komünist ler 

canlarını kurtarmak için Türkiye 'ye iltica etsinler.. Kore 'de oğ lunu komü-
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nist kurşunu ile şehit vermiş bir ananın vicdanını bir yerli komünis te ve

rilen hapis cezası tatmin etmez.. Zaten komünist ler bizim her za'fımızı is

t ismar eder. Prensipleri budur. 

Ö lüm cezası hususunda da merhametimiz i ist ismar ederek kendileri

ni ö lümden kurtarmış oluyorlar. 

Kalemizi içerden fethetmek isteyenlerin suçu, d ışardan fethetmek is-

teyenler inkinden küçük olarak mütalâa buyuruluyor. 

Muhterem Adalet Komisyonunun çok merhamet l i bir saatine rasla-

mış olacak. Hükümet in de öyle. 

Zaten imkân olsa da birkaç kızıl sallandırı lmış olsaydı, kızıllar bu ka

dar ş ımarmazlardı , milletin hiç değilse sembolik olarak iki komünist i 

ası lmış görmek hakkıydı. 

Bu biçarelerden birini olsun asılmış görmeden g idersem gözüm arka

da kalır. 

Onlar ın neler ettiğini, neler etmek istediğini bilen bilir. 

İdam, yalnız bir devletin devletliğini değil aynı zamanda bir mil let in 

milletl iğini devirmek maksadiyle pusuda bekleyenler için değilse k imin 

içindir? 

Hapis cezası vereceğiz, kafeste kuş besleyeceğiz. Ne güzel ! 

Demir perde memleket ler inde yalnız mill iyetçinin cezası değil "ben 

Kominformun, ben Rusya'nın düşündüğünden başka türlü ve müstaki l 

bir komüni zm düşünüyorum" diyebi lmenin de cezası ö lümdür. Şayet bu

nu diyebi lecek biri çıkarsa. 

Biz ise burada Komünist lere ancak disiplin cezası veriyoruz, dokun

mayın kızı lcıklarıma diyoruz. Komünistler Hükümete de, Adalet Komis 

yonuna da teşekkür etseler yeridir. (Soldan gürültüler, masa takırtı ları ) . 

Şimdi de siz mi başladınız? Hukukçu arkadaşların ve Adalet Komis

yonunun buna vereceği cevabı bi l iyorum. 

"Bu ceza farkı o memleket le , bu memleket arasındaki hukuk anlayı

şı farkından doğar" diyeceklerdir. Orada hukuk o lmamas ından, burada 

hukuk o lmasından gelir, diyeceklerdir. 

Evet... doğrudur. Fakat milletimin millet o lmak ve vasıf larına kaste

den hudut kapılarını kimlere ve nasıl açmak istedikleri safdil lerden baş

ka herkesin ma lûmu olan bu suç sahiplerininkinden daha büyük bir suç 

varsa lütfen gösterin. 
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Anarş i zm bunun yanında romantik kalır, feerik kalır. Nihi l iz im bu

nun yan ında felsefî kalır. 

Komünizm ise; tehlikelerin en pratiği ve en aktüelidir, ip ister, ip... 

Kas tamonu kendiri ister. 

Benim en büyük suça en büyük cezayı yakışt ı rmamı k imsenin gayri-

tabiî göreceğini zannetmiyorum. 

Tekrar ediyorum ölüm cezasına ihtiyaç vardır. 

Komünist ler nasıl adamlardır? Bildiğim kadar anlatayım. (Biliyoruz ses

leri) kısaca. 

Ben onların, köylere ekipler göndererek adlarına avcı ekipleri dedik

lerini bi l ir im. Neyi, kimi avlayacaklardı? Kimi olacak, Türk köylüsünü. . . 

ben onların bir vilâyet merkez inde en güzel binanın önünden geçerken 

"işte biz im müstakbel merkez binası" dediklerini bi l iyorum. 

Ben onların Stalin'in öldüğü şayiası çıktığı günlerde adeta ma tem tut

tuklarını, ağızlarını bıçaklar açmadığını bilirim. 

HÜSEY İN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) - Şimdiye kadar kaç tanesini ih

bar ettin? 

ARİF NİHAT ASYA (Devamla) - Ben onların Bulgaristan, demirperde 

askasma girdiği yani Rusya'nın batı hudutlar ımıza dayandığı z aman ade

ta bayram yaptıklarını, ağızlarının kulaklarına vardığını bi l ir im. 

Ben onların Ukrayna'da isyan çıktığı haberi karşısında sinirlendikle

rini, bu haberi olamaz sözüyle ve şiddetle reddettiklerini bi l ir im. Nihayet 

münakaşan ın mukabil delilleriyle güya insafa gelerek olabi lmesi ihtima

lini lütfen kabul etmişler, "ve olabilir, bizde Şeyh Sait İsyanı o lmadı mı? " 

diyerek neleri nelerle mukayese etmişlerdir. 

Ben onların kendileriyle meşgul olan birine haber gönder ip; biz imle 

çok uğraşma. Rus geldiği zaman ipini ilk çekeceğimiz sensin, dediklerini 

bi l ir im. 

Onlar bize böyle muame le yaparlar. Onlar bizi böyle tehdit ederler. 

Onlar düşmanı ve istilayı böyle beklerler de biz onlara ö lüm cezasını çok 

görürüz. Ne kadar yufka yürekl i insanlarmışız. 

Adalet Komisyonu da, Hükümet i de onlara ö lümü çok görmekten ten

zih eder im, ö lüm tedbirini kabul buyurmalar ı şartıyla... 

Maddelerde de dikkate a l ınmamış, belki akla ge lmemiş bazı eksiklik

ler gördüm. Yanı l ıyorsam mesele yoktur. Fakat aksi takdirde bir mesele 

vardır. Bunlar ı söylemeye mecburum. 
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Malûm maksat la cemiyet kuranlar ve idare edenler, bu cemiyete gi

renler için hüküm vardır. Cemiyete kaydedi lmeksiz in bi lerek devam 

edenler için ayrı bir hüküm yok. Bu, çok hile götürür. Giren kel imesi de 

kaydedi len manasınadır , devam eden mânasına gelmez. Öyle ise sadece 

bi lerek devam edenler ancak propagandaları görüldüğü zaman h ü k ü m 

giyebilecekler; aksi takdirde kurtulacaklar. Bu da dikkate al ınmalı . 

Suç Hükümet le ilgili müesseselerde, okul larda işçi ve gençl ik teşek

kül ler inde şiddet sebebi oluyor, fakat bunların haric inde kanununa göre 

kuru lmuş başka dernek, cemiyet ve benzerlerine hulul ederek bunlar ı 

gayelerine alet etmeleri dikkate al ınmamış. Bu propaganda bendine gir

diği için şiddet sebebi olmuyor. Mühimdir . Ve şiddet sebebi olmalıdır. Ay

rıca vazifesini veya meslekini komünizm telkin ve propagandas ına alet 

e tmek gibi şümullü bir şiddet sebebi de konmalıdır. 

Bir vi lâyet merkezinde kurulan komünizmle mücade le cemiyet in in 

idare heyet ine kurnazca tertiplerle bir komünist in girdiğini gö rdüm. 

Maksad ı ne idi? Ne işi vardı orada, komünistlerle mücade le mi edecekt i? 

Onlar mevcut bir futbol kulübünü, bir hayır cemiyetini, bir kızılayı gaye

lerine tevcih etmek yolunu tutmaya teşebbüs ederler, etmişlerdir, edebi

leceklerdir. Bu, neden şiddet sebebi sayılmıyor da sadece umumî propa

ganda hükümlerine giriyor? Bence büyük bir eksik, hattâ büyük bir hatâ. 

Komüni zme çıkan, nizam yıkmaya, nizam değişt irmeye ç ıkan fikirleri 

öğmek suç, fakat millî fikirleri takbih etmek, çürütmeye matuf maksad ı 

ile sözler söylemek suç değil, mukaddesat ı ile istihza etmek suç değil. 

Hukukçu arkadaşları bunların Ceza Kanununun başka maddeler in

de yeri o lduğunu söyleyecekler. Fakat bunların komünizm kasdiyle yapı

lacak olan buraya ayrıca girmelidir ve komünizmin en esaslı yo l lar ından 

biri büyük binayı buralar ından y ıkmaya koyulmaktır . 

Nizama, sınıflara ve saireye il işmek suçları... Kanun bunu dedikten 

sonra komünist ler bu mevzulara doğrudan doğruya i l işmeyeceklerdir , 

hatta cemiyet kurmayacaklardır . 

N i zama i l işmeyecekler ama mesela Kore'ye asker göndermemiz aley

hinde bulunacaklardır . 

Bir fikir olarak bunu söylemek, müdafaa etmek suç değildir. Bunu iyi 

niyetle söylemek m ü m k ü n olduğu gibi iyi niyet perdesi al t ında söy lemek 

de vardır. 
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Böyle bir fikrin işlenmesi, memlekete yayı lması , kadınlara, "yavrula

rınızı Kore 'ye kurban gönderiyorlar" denmesi nereye çıkar? Komüni zmi 

yapmayacaklar , fakat komünizmin çok işine gelen bir p ropaganda yap

mış olacaklardır. 

Böyle şeyler yapılmıştır arkadaşlar ım ve yapılacaktır. 

Nizamı değişt irmeye teşebbüs etmeyecekler, teşebbüs etmez görüne
cekler. Fakat meselâ Atlantik Pakt ına girmemiz aleyhinde bulunacaklar , 
yahut daha basiti Atlantik Paktı aleyhinde konuşacaklar . 

Öyle bir aleyhte bulunuş ki, fikir hürriyeti olan bir yerde bu bir fikrin 

müdafaasıdır . Olabilir. Fakat bu fikrin yayıldığını düşünün. 

Bu da komünist propagandası değildir. Fakat komünist in arayıp ta 

bulamadığ ı şeydir. 

N izama dokunmayacaklar , fakat faraza "Biz im için en yakın ve en ta

biî müttef ik Amer ika değil, Rusya'dır" diyecekler. 

Bu da bir fikirdir ve komünizm değildir. Fakat öylesine bir fikir ki, ko

mün i zm demeden komünizmin ekmeğine yağ sürer ve nizamı bozmaya, 

n izamı değişt irmeye teşebbüs mahiyeti yok, fakat ondan da beter. Buna 

benzer fikirleri yekûn edersek bunlar memleket için mülkiyete, sınıflara 

ve benzer ler ine i l işmekten çok daha büyük çapiyle Komintern 'e yard ım 

etmek olur. 

Bunlar ihtilâf ifade eden şeylerdir ama kanunun gözünden kaçtığı da 
aşikârdır. Bunlar komünizmin propagandası kel imesiyle ifade edi lemez. 
Ancak komünizmi sevindirecek telkinler, yahutta düşmanı sevindirecek 
telinler ve telâkkiler şeklinde ifade edilebilir. 

İşte yaş , kuru meselesi burada vardır. Bunları suç saymakla kuru
nun yan ında yaşta yanabil ir. Fakat yakmayal ım diye kuruyu da koru
muş gibi o luyoruz. 

Komünist ler in bu yol lardan âzami istifade edeceğinden emin im. Ka

nunda komünizmin en zayıf şekli propaganda ve övmedir. Propagandaya 

da, öğmeye de sığmayan bu yolu ihtiyar edecekleri tabiîdir. Ve bunlar 

propagandadan hiç de aşağı kalmaz. Onu geçer. Telkin bahsini açmışken 

bir müh im sahaya geçeyim. 

Mekteplerde komünizm nasıl yayılır, talebeye nasıl tesir yapı l ır?. . Bu

nu anlatmaya çalışayım. 

Birçok şekil lerden biri de şudur arkadaşlar ım: 

Mese la 4-5 komünist bir birini bulmuştur bir gizli teşkilâtın adamı ol
duklar ı tespit edi lmemiştir veyahut hakikaten bir teşkilât mensubu de-
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gülerdir. Sadece birbirlerini bulmuşlar ve elbet tanımışlardır. Birbirlerini 

bu lmak cemiyet demek değildir. Hükümet in tasarısında (Bir leşme) keli

mesi bence bu hali cemiyet kel imesinden daha iyi ifade eder. A m a bu tam 

manas ıy la bir leşme de değildir. Ancak bunlar bir müessesede tesadüfen 

bu luşmak fırsatını kaçırmazlar. 

Bu 4-5 kişi k imsenin kolay kolay farkına varamayacağ ı şeki lde iş bö

lümü yapar lar ki, buna kanunen birleşme demek bile zordur. Fakat bu 

mükemme l bir toplu harekettir. 

Evet... düşünürler , komünizm neleri çürütmek, neleri söküp a tmak 

isterse; mülkiyeti , geleneği, millî duyguyu, dinî, aileyi, bunlardan biri, ço

cuklarda veya muhitte veya her ikisinde mülkiyet duygusunu zayıf latma

yı üzerine alır. Mülkiyet me fhumunda ceza maddeler ine tekabül e tmeye

cek şekilde bir nevi lâubalilik havası estirir ve bu zor bir iş değildir. 

İkincisi, aile telâkkisinde bir lâubalilik havası estirir. Ötekinin saha

sına kar ışmaz. 

Üçüncüsü, aynı şeyi dinde yapar. O kadar güzel yapar ki, âdeta ço

cuklara lâiklik ruhunu aşı lamak perdesinin alt ında saklanır. Dinî değil, 

softalığı çürütmek istermiş gibi hareket eder fakat oradan dinî vurur. 

Dördüncüsü de, beşincisi de sahalarında bu minval üzere hareket 

ederler. 

O kadar ki, bunların her birini ayrı ayrı ele alırsanız hiçbirine komü

nist ve hiçbirinin hareketine komüniz im diyebi lmenize imkân yoktur . 

Mese lâ ailede lâubalil ik havası estireni ele alalım. Mümkündür , bu ada

mın aile hakkında sizinkinden bir başka türlü ve daha geniş telâkkileri 

olabilir. Bu iyi niyete de verilebilir görünür. Dinî ele alal ım, Bu adamın 

din anlayışı, sizinkinden farklı olabilir. Bunun için ona komünis t diye

mezsiniz . Hattâ her dinsiz de komünist değildir. 

O kadar kurnazca hareket ederler ki, bu hareketlerin hiçbirine komü

nizm demeye diliniz varmaz. Fakat bunları yekûn ettiniz mi, komünizmin 

ta kendisi olur. Eğer yekûn etmek imkânını bulursanız. Ayrı hareketler, 

ayrı tesirler müşterek muhataplar üzerinde mükemme len birleşir ve siz 

bunun farkına var ıncaya kadar iş işten geçmiş bulunur. Bu yapı lan pro

paganda mıdır? Bence propaganda demek olmadığı için kanunda mad

deye girmez. Bunun adına komünizm propagandası denemez. Fakat ko

mün i zme çıkan telkinler denebilir. Bu sebepledir ki; kanuna muhakkak 

komün i zm telkini daha doğrusu komünizme giden telkin tâbirinin mut

laka konması lâzımdır. 
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Maarifi bu kadar yakından ilgilendiren bu tasarının ve tekliflerin Mil

lî Eğit im Komisyonundan geçir i lmemiş o lmasına hayret eder im. Kasıt ke

l imesiyle ifade etmediğime şükretsinler. 

B i lmem ki, konuşulduğu encümenlerde hiç değilse millî eğit imin bir 

mümessi l i o lsun dinlendi mi? 

Bununla beraber tasarının Millî Eğitim Komisyonuna şevki şekl inde 

bir teklif yapmıyorum. İşi geciktirirsem, geciktirenlerin suçuna ben de iş

tirak etmiş o lurum. Meseleyi şuracıkta, celseler arasında hal letmeyi ter

cih eder im. 

Telkin kelimesi maddelere mutlaka girmelidir. Aksi takdirde maarif i 

komün i zmden temizlemenin, Maarif a lanında komünizmi ön lemenin im

kânları müeyyidesiz kalır ve her Bakan aynı derecede cesaretl i ç ıkmaz. 

Telkin kel imesini arkadaşlar, hukuk terimi değildir diye reddedebil ir

ler, eğer öyle ise telkin kel imesini hukuk terimi yapmak şerefi de bize ait 

o lsun ve bunda şu âciz arkadaşınızın hissesi de bulunsun. 

Gerek matbuatta, gerek Maarifte çok müh im bir nokta daha var. Bu 

millete hizmet edenleri çürütmek, Şinasi 'nin bütün bir şahsiyetini bıra

kıp bir tek mısraını bularak o mısra ile Şinasi'yi, Fikret' in bütün Fikret'li-

ğini bir tarafa bırakıp birkaç beytini veya hareketini ele alıp onlarda Fik

ret'i komünis t göstermek. Güya Türk komünizmin mübeşşir i saymak hu

lâsa velâ takrabüssalâte f ıkrasında olduğu şekilde hareket ederek millî 

kıymetler i çürütmek.. . 

Komün i zme karşı gaza açtığı herkesin ma lûmu olan birini 20 yıl ev

velki bir mektubuyla hükümlendirerek çürütmek ve böylece şahsiyet çü

rütmek yoluyla komünizme hizmet edecek neşriyat yapmak. Ve şu kanu

nu teklif eden arkadaşa bu iş için kaç dolar aldın? demek. 

Kanunda bu gibi cürümlere karşı duracak bir tedbir görmed im. 

Zaten onların Altın Zincir dedikleri bir kitabı vardır. O kitapta bütün 

dünya şöhretleri böylece ele al ınmış, Şekspir ' in de Bayron 'un da, Hü-

go 'nun da komünist lerce komünist gibi görünecek tarafları al ınarak bü

tün bu şöhretleri ve daha niceleri komünist olarak kabul edilmiştir. 

Kıymetler i Altın Zincir Kitabının metodu ile ele almayı önleyecek mat

buat ve maari f tedbirleri lâzım. Aksi takdirde kanunumuz eksik kalacak

tır. Sö zümü bit irmeden kanunda eksik gördüğüm noktaları hulâsa ede

y im: Belki hukukçu arkadaşlardan fikrime iltihak eden bulunur da bun

ları maddeler arasına sıkışt ırmakta bana yardım eder. 
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1. Maddelerde komünizm açıkça zikredilsin. 

2. Cemiyete kayıt edilmediği halde cemiyet müdav imi olanlar ayrı bir 

bent teşkil etsin. 

3. Fena maksat la cemiyet kurmadığı halde kanuna göre kuru lmuş 

başka cemiyetleri kendi muzır fikrine alet etmek teşebbüs veya fiilî şid

det sebebi olsun. 

4. Vazifeyi yukarda sözü geçen fiillere alet etmek alelıtlak şiddet se

bebi olur. 

5. Komünizme karşı cidal açanları çürütme hareketi de suç sayılsın. 

6. Komünizmin suçları arasında (Telkin) kel imesine mut laka yer ve

rilsin. 

7. Komünizm azılılarını ö lüm temizler bu hakikat kabul edilsin ki, kı

zıl donkişot larm ara sıra ipi düşünerek enseleri seğrisin, yahut kurşunu 

düşünerek kulakları çınlasın. (Alkışlar) 

ŞEVKET M O C A N (Tekirdağ) - Muhterem arkadaşlar, konuşman ın 

seyr inden anl ıyorum ki tıpkı biz im Adliye encümeninin ilk zamanlar ında

ki gibi bizde de bu hususta çok titizlik gösteri lmektedir. Hiyanet hakkın

da hiç k imsenin fikrî yoktur. Adl iye Encümeninde gizli bir izahat a l ınmış

tı. Adl iye Encümenini teşkil eden 10 kişinin hepsi yargıçl ık, hâkiml ik 

yapmış arkadaşlarımızdı . Benim teklifimden sonra encümen gizli bir iç

t ima yapt ı ve bütün arkadaşların masaya vurarak ancak biz bugün bu 

hiyaneti öğrendik dediklerini işittim. Bu türlü bir konuşma seyr inden 

ancak hiyanet istifade eder. Binaenaleyh Adliye Encümeninde o lduğu gi

bi, Yüksek Mecliste de gizli oturum yapılsın ve orada herşey anlatı lsın ki 

münakaşa daha verimli olsun. Arkadaşlardan rica ediyorum, bu o turum 

gizli yapı ls ın. Bu hususta bir de teklif ver iyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) . 

Arkadaş lar ıma şunu da arzedeyim ki; bu gizli celse için işin tehirine 

lüzum yoktur, bu izahatı veren arkadaşlar buradadır . Gizli o turuma ka

rar verildiği takdirde bu izahat şimdi verilebilir. 

B A Ş K A N - Gizli o turum yapabi lmek için 15 imzalı bir önerge ver i lme

si lâzımdır. Halbuki bu önergede bir tek imza vardır, bu it ibarla ikmali 

icabeder. (Tamamlarız sesleri). 

SA İD BİLGİÇ (İsparta) - Muhterem arkadaşlar; Ari f Nihat Bey arka

daşımız gibi, Halk Partililerin manasız bir reaks iyonuna mâruz kalma

mak kasdiyle evvelâ şu hususu tebarüz ettirmek ist iyorum: Şahısları it

ham hissinden da ima uzağız. Fakat bazan konuşmalar esnas ında bazı 
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tâyini hâdiselere temas etmek mecburiyet inde kalan insanların tarihî 

isimler üzerinde de durmak mecburiyet inde olduklarını her halde yüksek 

heyetiniz kabul ve teslim eder. Şimdi konuşmama geç iyorum. 

Muhterem arkadaşlar; solculara tavizde bu lunmuş o lmak gibi men

fur bir hissin şevkiyle C.H.Partililer iktidarda bulunduklar ı s ırada solcu 

derken sağcı kelimesini de derhal telaffuz etmişlerdir. 

Bu onların içerisindeki menfi unsurların; Komünist ler i tecziyeyi temi

ne matuf müspet cereyanı sabote için sık sık tekrar ettikleri bir siyasî 

tabyadır, manevradır . 

Mill iyetçilere Irkçı, aşırı sağcı damgasını vurabil iyorlar. Fakat Ticani-

lerle de siyasî kaderlerini bir leşt irmekten çekinmiyorlardı . 

İçerisinde Hasan Âli 'nin dostlarının da bulunduğu ilmî heyet tarafın

dan tanzim edilerek Hükümete intikal eden ve oradan da Adalet Komis

yonuna ve Yüksek Huzurunuza sunulan bu tasarı, sözümün baş ında da 

arzett iğim hazin zihniyetin akislerini üzerinde taşımaktadır. 

Bu tasarıda da solcu kel imesinin hemen arkasından sağcı kel imesi

nin telâffuz edildiğini esefle görüyoruz. Sanır ım ki, Yüksek Mecl is in Hü

kümet ten sabırsızlıkla beklediği tasarı münhas ı ran komünist faaliyet, 

anlayış ve propagandaya ait bir tasarı idi. Fakat tetkik buyuru lmakta 

olan tasarı ırkçılıktan ve irticadan da bahsetmektedir . 

Tasarı b i lhassa ırkçılık mevzuunda anasırı cürmiyi tespit bak ımından 

i fadesindeki seyyâliyet itibariyle birtakım yanl ış anlayışlara sebebiyet ve

recek mahiyettedir. 

Böyle bir metne malik olmadıkları halde ırkçı damgasını vurarak mil

l iyetçilere akla, hayale gelmedik mezal imi reva gören insanlar günün bi

r inde tekrar iktidara gelirlerse bu metinle mill iyetçilere neler yapmaz lar? 

Halk Partisi iktidarının hassaten son yı l larında Moskof lara karşı ta

kip ettiği polit ika tam bir zillet politikasıdır. 

1944 senesinde Ankara Üniversitesi gençleri bir nümayiş tertip ede

rek (kahrolsun Türk tabiîyetli komünist ler ) diye bağırmışlardı . Bu nüma

yişi tertip edenler, Türk Ceza Kanununun 161 inci maddes ine göre mah

kemeye sevkedildiler, aylarca mevkuf tutuldular. 

Bu hareket ırkçıların hareketi olarak ilân edildi. Türk mill iyetçileri 

a leyhine o zaman açılan bu hayasızca kampanyanın propaganda ve neş

riyat faaliyetinin Türk vâzu kanunu tesirinde kalmayacakt ır . Buna kati

yen inanıyorum. 
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Asil mil let imize has vekarla Moskof emperyal ist lerine ve onlar ın satıl

mış öncüler i olan komünist lere yeri geldikçe gereken cevabı veren Sayın 

Menderes ' ten ve Hükümet inden İnönü ve hempalar ın ın yaygaralar ın ın 

tesir inden sıyrılarak bu memlekette ırkçılık hareketini önüne geçi lmez 

bir tehlikeli cereyan halinde var farzetmekten vazgeçmeler ini ist irham 

ediyorum. 

VASFİ MENTEŞ (İzmir) - İnönü ve hempaları deni lmez, ayıptır. (Soldan, 

devam, devam sesleri). 

SAİD BİLGİÇ (Devamla) - Bu memleket in dünyanın bugünkü şartla

rı içinde... 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) - Reis Bey, bir teklif im 

var: Zevkle, istifade ile, alâka ile dinlediğimiz bu nutkun içinde... 

BAŞKAN - Lütfen müsaade buyurun efendim, size de usul hakk ında 

söz ver ir im. Devam edin efendim. 

SAİD BİLGİÇ (Devamla) - Bu memleket in dünyanın bugünkü şartlar 

içerisinde acilen halli lâzımgelen mevzuu; komünist ler mevzuudur . Türk 

Milletini düşündüren bu ehemmiyette başka bir mevzu yoktur. Eğer ırk

çılık ve irticaî hareket ve faaliyet mevzuu incelenecekse bu hususlar Ce

za Kanunumuzun bütünü ele alındığı sırada tetkik edilmelidir. Tasar ın ın 

diğer noktalarını bütün gönlümle ve ruhumla tasvip ed iyorum. 

Arkadaşlar , burada şu noktayı bi lhassa tebarüz ett irmek isterim ki, 

ben rasizmin müdafaasını yapmak için huzurunuza ç ıkmış deği l im. Bu 

memleket te rasist mevcut değildir. 

Arkadaşlar , bu vatanda bütün Türk çocukları bu memleket in havası

nı teneffüs ediyor ve bu memleket in ekmeğini yiyorlar. Bu memleket in ni-

metiyle perverde olan bazı ekalliyetler de vardır. 

A rkadaş la r , g ü n ü n b i r inde şunu m ü ş a h a d e edersek , mese lâ , 

Anayasaya göre, mevzu kanunlara göre Türk sayı lması lâz ımgelen bir in

san, ben Arnavud 'um ben Ermeni 'y im, ben Yahudi 'y im, diye karş ımıza 

ç ıkarsa (ki bu kabîl hareketler çok vâkıdır) biz de bunlara evet Türk de

ğilsin, diyebilmeliyiz. 

İşte arkadaşlar yıkı lması lâzımgelen şuur bu şuurdur, ekall iyet şu

urudur. Bu memleket in ekmeğini yiyen havasını teneffüs edenler in bu 

memleket in mukadderat ına iştiraki bir zaruret olarak kabul etmiş o lma

ları lâzımgelir. 

Maruzat ım bundan ibarettir. (Bravo sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN - (Hamdul lah Suphi Tanrıöver 'e hitaben) Zatı âliniz usul 

hakkında söz istediniz. 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) - İki kel ime arzedeceğ im, 

müsaade ederseniz buradan söyliyeyim. (Kürsüye sesleri). 

Arkadaş lar ım, müzakere ettiğimiz mevzu bizim için hayati bir ehem

miyeti haizdir. Fikirlerimizi söylemekte hiçbir mâni karşımıza ç ıkmıyor. 

Yalnız başkalarının günahına biz de iştirak etmiyel im; " İsmet İnönü ve 

hempalar ı " gibi cümleler Demokrat Parti azasının ağzına lâyık şeyler de

ğildir, bırakınız bunu onlar kullansınlar, biz kul lanmayal ım! (Soldan bravo 

sesleri). 

BAŞKAN - Süreyya Endik. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale ) - Muhterem arkadaşlar, bir Garplı sos

yo logun söylediği gibi milletler birbirine lâstik borularla bağlı ve içlerin

de muhtel i f seviyede suyu ihtiva eden mütevası l kaplara benzerler. Bu 

kaplarda nasıl seviye farkına göre devamlı bir cereyan varsa, milletler 

arasında da aşağı yukarı buna benzer karşılıklı akışlar vardır. 20 nci asır 

dünyasında, yani her türlü haberleşme vasıtalarının mevcut bu lunduğu 

ve insan topluluklarının geniş şekilde fikir alış verişi yaptığı bir dünya

da, elbette ki birçok ideolojiler doğucak ve bunlar büyüyecek, yayı lacak 

veyahut ölecektir. Yalnız bu ideolojiler doğdukları memleket lere münha

sır kalırsa bunların iyilik ve kötülüğü hakkında bi lhassa kötülüğü hak

kında müta lâa beyan edebi lmemiz için kendimizde hak görmeyiz . A m a 

hududu aşıp da yayı lmaya başladığı zaman millet idaresini e l inde tutan

ların ve memleket ahlâkiyat ında mühim rolleri olanların, mütefekkir ve 

münevver ler in elele vermek suretiyle, bu yabancı misafiri ince bir tetkik

ten geçirmeleri , eğer millî menfaatlere mugayir bir vasıf taşıyorsa onu ka

pı dışarı etmeleri bir vazife halini alır. Yalnız arkadaşlar bu kapı dışarı et

mek her zaman mümkün olmaz. Demin ki gürültüye rağmen maalese f 

yakın tarihimizde bunun kötü bir misalini vermeye mecburum. C.H.P. 

gerçi zahiren komünizmin ruhuna iltifat göstermemişt ir . Fakat dine ve 

mill iyete bu şeklide varl ıklara devamlı olarak hücum etmek suretiyle ko

münizmin bu memlekete burun sokmasına âmil o lmuştur arkadaşlar. 

(Bravo sesleri alkışlar). 

FEHMİ Ç O B A N O Ğ L U (Erzurum) - Öyle yaptı . 

S Ü R E Y Y A ENDİK (Devamla) - Bilhassa Halk Partisi hükümet ler in in 

mill iyetçilere ve dindarlara karşı takınmış olduğu sert tavır ve nihayet 

millî şeflerinin 19 Mayıs Stadında, milliyetçi Türk gençler ine savurduğu 
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küfürler, bu memlekette y ine demin arzettiğim gibi, komünizmin biraz 

daha yer leşmesinde birinci âmiller arasında sayılabilecek bir vaziyettir. 

(Bravo sesleri). 

Fakat bugün artık çok şükür ki, bu şekilde değiliz. Memleket in mu

kadderat ına, fertler ve zümreler değil, milletin bizzat kendisi hâkimdir . 

Bu itibarla Büyük Millet Meclisinin bu mevzu üzer inde hassasiyet le du

racağı ve icabeden kararları alacağı muhakkakt ır . 

Arkadaşlar ım, cezaî müeyyideler yalnız başına kötülükleri ön lemek 

için kâfi değildir, fakat bu müeyyidelerdeki kudreti de inkâr e tmemek du

rumundayız . Meselâ hırsızlığın cezası idam olsaydı, her halde hırsızlık 

bugünkü kadar intişar etmiş olmazdı. Yine meselâ evli insanlar aras ında 

z ina fiilî ağır şekilde cezalandırı lmış olsaydı, her halde önüne gelen bu işe 

cesaret edemezdi veya gizli kapaklı yapardı ve fena örnekler elini ko lunu 

sal layarak gezmezdi. Bu itibarla mekteplerden, aile ocaklar ından başla

yarak gelecek nesilleri kötü idarecilerden vikaye edecek mekanizmay ı 

yapmak la beraber, cemiyet içindeki kötü adamlar ın kötü örnek olarak 

dolaşmalar ını önlemek zaruretindeyiz. 

Ben şahsen şuna inanıyorum: Komünizmin son günleri gelmişt ir ve 

çok yakın bir gelecekte bu mezhep artık insanlığın baş ına bir belâ o lmak

tan çıkacaktır. Çünkü ilk çıktığı günlerde rağbet bulan ve cazip renkli 

bu lunan bu mezhebin insan hak ve hürriyetlerine mal o lduğu bugün bü

tün dünya tarafından kavranmıştır. 

Böyle ağır müeyyidel i bir ceza kanununa şiddetle ihtiyacımız vardır. 
Ve bunda tamamen mutabıkız. Yalnız ben maddeler üzer inde daha has
sasiyetle durulmasını rica ediyorum. Bu şekildeki şiddetli kanunlar ın ga
yet vazıh olması ve kesin hükümler i ihtiva etmesi lâzımdır. Yoksa fakir 
halk tabakasına sahip çıkan her söz ve yazı sahibini komünis t damgas ı 
ile damga lamaya kalkarsak, bu bizim millî bünyemiz in aleyhine olur. 

Bu kanunun esas itibariyle bu şekilde kabulünü Büyük Mecl is ' ten ri
ca ederken, maddeler üzerinde hassasiyetle durulacağını ümit ettiğimi de 
ayrıca işaret etmek isterim. 

BAŞKAN - Arkadaşlar, gizli oturum yapı lması için iki takrir vardır, 

takrirlerin birinde bu müzakereler in gizli o turumdan sonra devamı için 

de bir teklif mevcuttur. (Reye konsun sesleri). 

Efendim, gizli o turum yapı lması hakkındaki teklifin oya konmas ı da 

gizli o turum içinde olur. Bu sebeple evvelâ hariçten müzakere ler i dinle

mek üzere gelenlerin salonu boşaltmaları lâzımdır. Sami in lütfen salonu 

terketsinler. 
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(Salon dinleyici lerden boşaltı ldı ) . 

(İkinci Oturum kapalıdır. ) 

GİZLİ O T U R U M (3) 

BEŞİNCİ B İRLEŞİM 

16. XI. 1951 Cuma 

İKİNCİ OTURUM (Kapalı) 

Aç ı lma Saati : 16.20 

BAŞKAN : Başkanvekil i Sıtkı Yırcalı 

KÂT İPLER : Sedat Baran (Çorum), Ömer Mart (Çanakkale) 

B A Ş K A N - Arkadaşlar, gizli o turum hakkındaki önergenin müzakere 
s inden evvel zabıt tutacak olan Meclis memurlar ın ın salonda bu lundu
rulup bulundurulmamalar ı hususunu oyunuza sunacağ ım. Kabul eden
ler... Etmeyenler. . . Salonda bulundurulmalar ı kabul edilmiştir. 

Ş imdi önergeleri okutuyorum. 

2. - BAŞKANLIK DİVANININ K A M U T A Y A SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. - Zonguldak Milletvekili Muammer Alakant ve arkadaşları ile Tekir
dağ Milletvekili Şevket Mocan ve arkadaşlarının. Beşinci Birleşimin İkinci 
Oturumunun gizli yapılmasına ilişkin önergeleri. 

Komün i zm faaliyetleri hakkında izahat a lmak üzere bir gizli celse ak
dini ve bu tasarının müzakeresini bu celsenin sonuna talikini arz ve tek
lif ederiz. 

Yüksek Başkanl ığa 

Zonguldak Kocael i 
S. Önhan 

Tokat 

Muammer Alakant 
Ankara 

Hamit Ş. İnce Halûk Ökeren 
Tokat 

H. Koyutürk 

Samsun 
Haşim Alişan 

Kocaeli 

Lütfi Tokoğlu 
Tokat 

Muzajfer Önal 

(3) Gizli Tutanak Dergisi: C.10, B.5. 0.2, Ta: 16.11.1951 
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Kastamonu 
Hayri Tosunoğlu 

Kocaeli 
Mümtaz Kaualcıoğlu 

Kocaeli 
S. Kalemcioğlu 

Balıkesir 
Enver Güreli 

Samsun 
Muhlddin Özkefeli 

Kocael i 
Hüsnü Türkant 

Balıkesir 
Esat Budakoğlu 

Balıkesir 
Müçteba Iştın 

B A Ş K A N - Başka bir önerge daha var. 

T .B .M.M. Başkanlığı Yüksek Katına 

Alâkadar mesul makamlar tarafından Adalet Encümen inde veri len 
gizli izahatın Yüksek Meclis'e mümkün olan kısımlarının gizli o tu rumda 
veri lmesini arz ve teklif ederim. 

3. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı ve bu münasebetle verilen Hükümet izahatı (1/103, 2/37, 

219, 235) 

B A Ş K A N - Önerge sahipleri konuşabilir, diğer kısmı görüşmesiz oya 

sunulur. Tekli f sahipleri arasında Hamit Şevket İnce de konuşmak iste

dikler inden kendilerine söz ver iyorum. 

Şevket Mocan 
Tekirdağ 
S. Torfilli 

Afyon Karahisar 
H. N. Yurdakul 

Niğde 
Ali İhsan Sabis 
Afyon Karahisar 

Enver Kara 
Erzurum 

Bahadır Dülger 
Erzurum 

Sıtkı Salim Burçak 
Konya 

Doğan Köymen 
Giresun 

K. Özçoban 
Afyon Karahisar 

Afyon Karahisar 
A. Gürkan 

Tokat 
S. Kerman 

Afyon Karahisar 
M. Yazıcı 
Erzurum 

R. K. Timuroğlu 
Urfa 

Mazhar Şener 
Giresun 

Emrullah Nutku 
Erzurum 
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HAMİT ŞEVKET İNCE (Ankara) - Muhterem arkadaşlar, c idden haya

tî bir mevzu üzerinde bütün dikkatimizle ayakta durmaktayız . Bir çok 

mevzulara hayatidir der geçeriz. Adeta bu tâbir belki kal ıplaşmıştır. Can

lı manasiy le arz ediyorum çok hayatî ve vatanî bir mevzu üzerindeyiz. Ko

mün i zm nedir, irtica nedir, bolşevizm nedir, hilafetçilik nedir? Ve bütün 

bunlar memlekete ne zararlar getirebilir? Bunlar nereden kopup gelmiş

tir ve Türkiye 'nin sinesinde nasıl bir teşekkül yaratmışt ır? Türkiye bu

nun üzer inde dikkat ve isabetle durmak mecburiyet indedir ve temas et

tiğimiz mevzular ne haldedir? Memlekete yayı lmış mıdır? Münevver lere 

sirayet etmiş midir? Köy sınırlarını aşmış mıdır? Adalet Komisyonunda 

hemen aledderecat hepimiz, en başta ben olmak üzere cahil idim. Sami

miyet le arz ediyorum bu mevzuun cahiliydik. Komisyonca düşündük , de

dik ki, büyük tehlikelerle muhat o lduğumuza kaniyiz, ancak bu tehlike

lerin hakiki manzarasını görmek isteriz, bize bir mütehass ıs heyet geti

rilsin, kitaplar getirsinler, memleketteki Polis Teşkilâtının faaliyetlerini 

bildirsinler. Biz kanun yapıyoruz. Kanun yapandan hakikat g iz lenemez, 

realiteye tevafuk etmeyecek sözler kanun sinesinde yer a lmaz ve buna 

karar verdik. Mütehassısları getirdik. Bütün Komisyon azaları hatırlar ki 

Mustafa bey namında bir zat geldi, Mustafa Işıksalan veya Işıksal adın

da biri. Bu zat eski erkânı harplerden ve bu teşkilâtın baş ında bu lunan

lardan biri idi. Arkadaşlar; bu zat o kadar doyurucu, bildirici ve inandı

rıcı izahat verdi ki bugün bu tehlikenin maddî şekilde mânasın ı an lamış 

arkadaşlar ın ızdan biri bulunmaktay ım. Bunun hakkında u m u m î malû

mat şekl inde evvelce yüreğ imde bir korku duyduğum halde bugün artık, 

bu korku kel imesinin ifade edemeyeceği bir şekil aldı; bu komün i zm teş

kilâtının dehşeti önünde. Bu itibarla ben de bu izahatı dinleyen arkadaş

lar arasına katılarak istedim ki bu bilgilerimi bu sözleri duymayan arka

daş lar ıma duyurayım, onlar da bilsinler. Ben tamamen inandım. A m a si

zi k im kandıracak? 

Biz im bilgimizi size kim ulaştıracak? Bu hususta size bir teminat ve

remem. Çünkü o artık bir ilmî mahsus olmuştur. O artık nazar iyattan 

tatbikata intikal etmiş bir vaziyet almıştır. Onun için bu celsede, Adalet 

Bakanının, Komisyon raportörümüzün vereceği izahat sizlerin bilgilerini

ze çok büyük bir şey katmış olmayacaktır. Benim sözlerim de bu bilgile

rinize bir şey ilâve etmiş olmayacaktır. Bizi, cezaları ar t ı rmamız la zevk 

duyacağımız ı ifade eden o zevatı buraya getirtip dinleyel im. Ben im tekli

fim bundan ibarettir. 

BAŞKAN - Bir kere gizli celse için karar alal ım da ondan sonra gerek

li izahatın veril ip ver i lmemesi hakkında bir karar ittihaz edel im. 
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Şimdi bu izahata göre gizli o turum yapı lmasını reyinize arz ed iyorum: 

Kabul edenler.. . Etmeyenler.. . İttifakla kabul edilmiştir. 

Şevket Mocan ve 16 arkadaşı tarafından verilen önergeyi tekrar oku

tuyorum. 

(Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ve 16 arkadaşı taraf ından veri len 

önerge tekrar okundu) 

B A Ş K A N - Bu önergedeki hususu kabul edenler... Etmeyenler. . . Ka

bul edilmiştir. 

İç tüzüğün 87 nci maddesi bu hususta şöyle demektedir : "Hükümet 

adına düşüncesini bi ldirmek üzere Başbakan yahut onun yetki lediği bir 

bakan veya birinci sınıf daire reislerinden biri, söz isteyebil ir" 

Tabiî onların lüzum göstereceği herhangi bir mütehass ıs da izahat ve

rebilir. 

Ş imdi Hükümetten rica ederim, izahat verecek arkadaş için lütuf bu

yursunlar . 

ŞEVKET M O C A N (Tekirdağ) - Benim teklifim, adliye Encümen inde 

izahat veren mütehassıs ın aynen burada izahatta bulunmasıd ır . 

B A Ş B A K A N YARDIMCISI VE DEVLET BAKANI S A M E D A Ğ A O Ğ L U 

(Manisa ) - Muhterem arkadaşlar, yüksek Meclisiniz şimdi, memleket i 

mizde komünizmin ne şekilde yayı lmış olduğu ve yay ı lmakta bu lunduğu 

hakkında ve komünizmin alelıtlak başka memleket ler ve cemiyetler için

de faaliyette bulunduğu hakkında; hükümet in veya hükümet namına 

izahat verecek, maruzatta bulunacak salahiyetli k imseler in d in lenmesi 

için hafi bir celse akdine karar verdi. Alâkadar zevatın dosyaları ile bü

tün malûmat lar ile hazır lanmaları için fırsat vermeniz lâzımdır. Binaena

leyh, evvelâ bu dinlemenin başka bir güne talikini sarahaten ist irham 

ediyorum. 

İkincisi, muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Mecl is inden ni-

han hiç bir şey olamaz, Türk milletinin ta kendisidir, onun namına her-

şey onun gözleri önünde, malûmat ı altında geçer. Fakat Hükümet in i ze 

izin veriniz de sizleri tenvir etmek için, kâfi derecede tatmin etmek için, 

lâzım gelen izahatı versin, ancak şu veya bu sebeplerle ve yap ı lmakta 

olan takibat dolayısı ile belki ileride alınacak bazı tedbirler hasebi le ken

dis inde kalması lüzumlu olan noktaları varsa onları size anlatmasın. 

(Doğru doğru sesleri). 

O halde meseleyi Hükümet in nasıl anlamış o lduğunu arz etmiş bulu

nuyorum. 
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(4) Tutanak Dergisi: C.10, s. 120-121, Ta: 16.11.1951 
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ŞEVKET M O C A N (Tekirdağ) - Esasen ben de arz ett im. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCIS I S A M E T A Ğ A O Ğ L U 

(Devamla ) - O halde bu meselede vereceğiniz kararın yer ine getir i lmesi

nin bu günden başka bir güne talikini rica ediyorum, (hangi güne sesleri) (Pa

zartesi günü sesleri), Evet Pazartesi günü emrinize amade olalım efendim. (Gü

zel sesleri) 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Muhte rem 

arkadaşlar, yüksek Meclise arz edilen kanun tasarısı, yalnız bu Komü

nizm ve diğer siyasî bazı maddelerden ibaret değildir. Bundan maada bir 

çok vukuata ait hüküm vardır ki onlar da bu maddeler i beklemektedir . 

Eroin, sarkıntıl ık ve hırsızlık gibi bazı hükümler vardır ki bu madde me-

yan ında bulunmaktadır . Bu itibarla Kanunun müzakeres i çok geç kala

cak olursa bu maddeler de geri kalmış bulunacaktır . 

B A Ş K A N - Efendim, biraz evvel okumuş o lduğumuz teklifle diğer mü

zakereler in de, bu kanunun tümü üzerindeki müzakereden ve veri lecek 

izahattan sonra yapı lmasını kabul ettiniz. Şimdiki kararınızla da bu iza

hatın müteak ip celsede veri lmesini kabul etmiş bulunuyorsunuz. Bu iti

bar la pazartesi günü saat 15'te... (Açık oturumda Birleşimi kaparsınız sesleri) 

Evet, ben şimdi açık o turumda söyleyeceğimi ifade etmiş o luyorum. 

Pazartesi günü saat 15.00'te gizli celse akdedeceğiz. (Muvafık sesleri) 

Şimdi bunu oyunuza arz edeceğim: Biraz evvel vaki Başbakanın Yar

dımcısı arkadaşımızın teklifini kabul edenler... Etmeyenler. . . İttifakla ka

bul edilmiştir. 

Arkadaş lar dağı lmayal ım, şimdi açık o turuma geçeceğiz. 

Aç ık o turuma geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler. . . Kabul edil

miştir. 

B A Ş K A N - Açık oturuma geçiyoruz. Söz Başbakanın (4) 

B A Ş B A K A N ADNAN M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar, 

biraz evvel arkadaşımız Arif Nihat Asya'nın bu kürsüde konuşurken sar-

fettiği bazı sözler Halk Partili Milletvekili arkadaşlarımızın asabi leşmele

rine ve Mecl is salonunu terketmelerine sebep oldu. Arif Nihat Asya son

radan sözlerini geri aldığını ifade etti. 

AR İF N İHAT ASYA (Seyhan) - Geri a lmadım efendim, şahıs söy leme

d im. 
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B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Müsaade ederseniz ben 

anladığ ım gibi ifade edeyim. Arif Nihat Asya arkadaşımız vaktiyle bir de

vir oldu ki âdeta komünizm himaye edilir gibi oldu demek istedi. 

Bu sözlerin, sarih olarak, ne C.H. Par tisinden herhangi bir zata, ne de 

C.H.Partisinin şahsiyeti mânevis ine komünist l ik izafesi mânas ında alın

mamas ı lâzım gelir idi. Zannediyorumki bu noktayı tavzih etmek maksa

dıyla Arif Nihat Asya arkadaşımız birkaç cümle sarfetti ama gürültü yü

zünden sözleri pek anlaşı lamadı. Lâkin ne olursa olsun. Her halde bir 

tarziye ve tavzihte bu lunmak istediği aşikârdı. 

Şimdi muhterem arkadaşlar ım. Parti Tüzüğümüzün birinci maddes i , 

parti ler arasında karşılıklı sevgi ve saygının cari o lmasını âmirdir . Ari f Ni

hat Asya arkadaşımız hiç şüphesiz mesuliyeti kendi ler ine ait o lmak üze

re konuştular . Bu itibarla Halk Partili milletvekili arkadaşlar ımız ın bu 

derece asabiyete kapılmaları, bence pek de münasip sayı lamazdı . Şura

sını açık olarak ifade edeyim ki şahsiyeti mâneviye olarak Halk Part isine 

komünist l ik izafe etmek bizim parti olarak hatır ve hayal imizden geçen 

bir şey değildir. (Bravo sesleri). Bu hususun vazıh olarak bi l inmesini , efkâ

rı umumiyece ma lûm olmasını ve bu itibarla Halk Partili mil letvekil i ar

kadaşlar ımız istirahatı v icdan ve kalble yerlerine, avdet ederek, hele böy

le m ü h i m bir kanunun müzakeresinde, reylerini ve mütalâalar ını belirt

mek suretiyle Büyük Millet Meclisi camiası içinde vazifelerini şerefle gör

meler ini temenni eder im arkadaşlar. (Soldan şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN - Barutçu buyurunuz. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Aziz arkadaşlar, huzurunuza ge

len tasarı tam bir objektivite içinde tetkik edilmesi lâz ımgelen bir konu

ya taallûk etmektedir. Millî meselelere ait kanunî tedbirler düşünülürken 

mevzuun da ima partiler üstü bir durumda incelenmesi lâz ımgeleceğini 

söy lemeye lüzum görmem. Böyle mevzularda işi asıl is t ikamet inden çıka

rıp uygunsuz vadilere dökmenin mahzurları üzerinde mutabakat hal in

de bulunacağ ımıza şüphe etmiyorum. Müşterek mesaî ile neticelendiri l-

mesi lâz ımgelen mevzular ın da ima objektif bir zaviyeden müta lâa edi lme

si iktiza edeceğini tekrar ederek Adnan Menderes arkadaşımız ın aynı ma

hiyetteki sözlerini yer inde olarak karşı ladığımıza işaret e tmek isterim. (Al

kışlar) 

B A Ş K A N - Biraz evvel gizli o turumda vermiş o lduğunuz karar muci 

bince 19. XI . 1951 Pazartesi günü saat 15'te gizli o turumda top lanmak 

üzere bir leşimi kapat ıyorum. 
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Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve bu münasebetle verilen Hükümet izahatı. (5) 

BAŞKAN - Söz Hükümetindir . 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Arkadaşlar , 

geçen bir leş imde komünizm mevzuu hakkında, Yüksek Mecl isin tenev

vürü için bazı izahat veri lmesi kabul edilmişti, yüksek Mecl ise bu izaha

tı verecek memur arkadaşlarımız hazırdır. Tensip buyurursanız yüksek 

huzurunuzda arzı malumat ederler (Muvafık sesleri) 

ASKERÎ YARGIÇ ŞEVKİ MUTLUGİL (*) - Huzurunuza, komün i zmin 

aziz yu rdumuza ika etmek yo lunda olduğu fenalıkları bel ir tmek vazifesiy

le ç ıkmış bulunuyoruz. 

Yüksek Meclis' in kıymetli zamanını ve sabrını suiistimal e tmemek ga

yemizdir . Bunun için; Bizde komünizm var mıdır? 

Memleket te komünist var mıdır; gibi yüzde yüz ma lûm olan, gözle gö

rülen, elle tutulan bir vakıayı da tafsil ve izaha da cüret etmeyeceğiz . 

Evet memlekette komünizm vardır. Hatta elle tutulmaktadır . Bu illet 

yu rdumuza ne zaman girmiştir? Bu cihete sırası geldikçe lüzumu kadar 

temas edi lecekse de, uzun boylu tafsilata gir işmeye; yine, belirli bir faide 

tasavvur edilmemiştir. 

Türkiye 'de kimler komünistt ir? Bunlar nasıl komünistt ir ; ne yapmak 
yo lundadır lar? Neye dayanırlar? Kime güvenir ler? Nereye varmak gaye-
sindedir ler? İşte asıl işin ehemmiyet i buradadır. 

Savunmak için tehlikenin gizlendiği, sindiği yerleri, beklendiği ge lme
leri muhtemel yolları aydınlatmak lâzımdır. Bu işi başar ıncaya kadar bi
ze aç ık lanmamış , ihtiyatlı ve temkinli olmak lüzumu ve gereği kadar giz
li ka lmak zorundayız. 

Komünizm dünyayı istila faaliyetindedir. Beşeriyetin legal ve lojik ma

nadaki hak ve hürriyetleri tehdit altındadır. Vatandaş olarak fertlerin 

hürriyetleri , hatta milletlerin hürriyet ve istiklalleri ş imdiye kadar dünya 

tarihinde görülmemiş bir tehdidin altındadır. Bütün dünyanın hür mil

letleri ve tehdidi bugün en ağır bir şekilde hissetmektedir. Komün i zm bu 

tehdidini tahakkuk ettirebilmek için olmadık ve görülmedik, duyulmadık 

(5) (Gizli) Tutanak D: .C.10, B.6, 0.2-3, s.6-45. Ta: 19.11.1951 

(*) Şükrü ve Hayriye oğlu Şevki Mutlugil Harp okulunu bitirip I. Dünya ve İstiklâl 
Savaşlarına katıldı. Daha sonra hukuk öğrenimi görerek 1934'de Askeri Hâkim 
Sınıfına geçti. Uzun süre Millî Emniyet Teşkilâtında hizmet verdi. Hâkim Tuğge
neralliğe kadar yükselen Mutlugil, 14 Mayıs 1978'de öldü. Kartal Maltepe Me
zarlığındaki aile kabrine gömüldü. (K.Ö.) 

2262 



KOMÜNİZM SAVAŞIMI TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

hilelere, tezvirlere, tahripkâr manevralara başvurmaktadır . Bütün bun

ların hepsi komünizmin tipik mücadele ve tecavüz metot lar ına uygun 

olarak cereyan eder. 

Komüni zm artık siyasî, iktisadî, içtimaî bir mezhep bir doktr in mese

lesi olarak telakki edi lebi lmekten çok uzaktır. Komünizm bugün yepyeni 

bir emperyal izm öncüsü, beşinci kolu, casus şebekesi ve teşkilâtı o larak 

dünyan ın bütün hür bölgelerine sızmaya, bir leşmeye, hâkim o lmaya ça

balamaktadır . 

Bugün bu memlekette hiç kimse, artık ve sadece bir fikir ve prensip 

meselesi olarak komünizme taraftar o lduğunu veyahut da sadece bir ide

alizm ile müsavatçı l ık aşkıyla kaldığını; memleket imizi , hatta bütün dün

yayı, tehdit eden mütearrız kuvvetle alakası ve irtibatı o lmadığını iddia 

etmesi m ü m k ü n değildir. 

Hal böyle o lunca komünizm bugün hürriyet ve masuniyet ler imiz i ve 

millet olarak istiklâlimizi çok yakından tehdit eden büyük bir tehl ikenin 

ta kendisi o lduğunu kabul etmek ve aramızda teşki lât lanmaya çal ışan 

bu yo lun bedbaht yolcularını birer vatan haini olarak görmek mecbur i 

yet indeyiz. Mevzuat ımız komünizmi daha ilk günden it ibaren kanun dışı 

saymıştır. Buna dayanılarak şimdiye kadar birtakım takibat yapı lmış , 

hadiseler tespit olunarak adalet huzuruna da sevk o lunmuştur . Bu gay

retlerin büyük tehlikeyi önlemek için kâfi gelmediği aşikârdır. Bundan 

başka Sovyet Rusya'nın birtakım yeni yeni sahaları işgal e tmek ve birta

kım devletleri peyk olarak maksat lar ına hadim kı lmak ve bütün hür âle

me karşı sonu Üçüncü Dünya Harbine varabilecek emsalsiz ve insafsız 

bir mücade leye girmek ve gir işmek suretiyle tehlikeyi azamî haddine 

ulaşt ırmış o lduğunu da görüyoruz. 

İşte gerek mevzuatı maruz şekilde sabit o lmuş bulunan kifayetsizliği 

ve gerekse tehlikenin son hadde kadar tehditkâr bir mahiyet almış oluşu 

karşıs ında hürriyetlerimizi ve istiklâlimizi korumanın ve millet olarak be

kamızı teminat altına almanın çok mühim ve acil bir zaruret hal ine gel

miş o lduğunun takdir edi lmekte bulunduğuna şüphe yoktur. 

Yüksek Meclisin bu vatanperverane hislerle harekete geçmek azminin 

bir neticesi olarak Devletin bu meselelerle alâkalı teşki lât ından ma lumat 

istemesi karşısında bize tevdi edilmiş bulunan bu vazifenin en ağır, ve en 

nazik bir safhasına girmiş bu lunduğumuzu müdrikiz. 

Bu vazifemizi yaparken; 

A ) Objekti f olmaya, vesika ve delillere istinat etmeye, 
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B) Katî zaruret o lmadıkça isimlerden bahse tmemeye ve naçar bazı 

is imlerden bahsetmek zarureti hâsıl olursa bu takdirde de ancak maksat 

ve niyetler ile faaliyet ve hareketleri hakkında yüzde yüz kanaat tevlidine 

yarayacak malumat ve vesikaların takdimine fırsat ve imkân bu lmaya 

yard ım edecek isimlerle iktifa etmeye, 

C) Gizli emniyet sisteminin bütün dünyaca kabul edi lmiş bu lunan 

teknik çal ışma hudutlarının dışına ç ıkmamaya, 

Gayret edeceğiz. 

Bu itibarla da maruzatımız, istitlaatımızın ve bunlara dayanan bilgi 

ve kanaatler imizin ancak bir kısmını ihtiva edecek yüksek heyetinizi bir

takım tafsilatla meşgul e tmemeye ve gizli servis çal ışmalar ına zarar ver

memeye dikkat oluncaktır. 

Evvela, 1945 senesinde komünist partisinin kendi şubeler ine gönder

diği gizli direktifinin bir özetini okuyacağım. Bu suretle Türkiye gizli ko

münis t partisinin ikinci dünya harbinden sonra dünya komünis t hare

ketlerine muvaz i olarak takip edeceği esasları izah etmiş bulunacağ ım. 

İnkılâpçı hedefler: 

1. - Türkiye komünist partisi amelenin en şuurlu fertlerinden mürek

kep, inkılâpçı, şuurlu bir uzviyettir. 

Aydınl ık grubu, bu grup etrafındaki inkılâpçı amele sendikalar ının en 
şuurlu efradı, rurnlardan mürekkep U İ T. amele grubu, Hinçak Cemiye
tinin sol grubu, birleşerek (Türkiye Komünist Partisini) teşkil etmişlerdir. 
Bu parti: 

İş Kanunu, 

Sosyal Sigorta Kanunu, 

Okturva Resmî. 

Toprak Kanununun çıkarı lmasında mücadele ler etmiştir. 

2. - Türkiye Komünist Partisinin gayesi; proleterya diktatör lüğü vası

tası ile sosyal izmin kuruluşuna girişmek ve kurulduktan sonra (sınıfsız, 

plânlı, kardeş cemiyeti ) olan komünizme varmaktır . 

3. - Türkiye 'nin istihsal kabiliyeti noksan o lduğundan yar ım burjuva 

inkılâbı, derebeyl ik kalıntılarını tasfiye etmediğ inden daha evvel bir ame

le ve köylü hükümet i devresi geçirmeye mecburdur. 

Bu hükümet in vazifesi şunlardır: 

A ) Ame le ve köylünün demokrat ik isteklerinin tazmini, 

B) İthalat ve ihracatın devletleştiri lmesi, 
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C) Toprak yalnız fiilen işleyenin malıdır. 

D) Emperyal izmin izalesi, Osmanl ı Bankası ve şimdiki Amer ikan mü

dahalesi . 

E) Azlık meselelerinin radikal bir tarzda hal'i yani toplu bu lunan mil
lî azınl ıklara isterlerse ayrılmaları hakkı veri lmesi. Ekall iyet mektepler i 
nin Devlet bütçes inden idare o lunması . 

F) Haricî siyasette inkılâpçı memleketler le teşriki mesai . 

G) Derebeyl ik meselesinin radikal şekilde tasfiyesi. 

H) İnkılâpçı istihlak ve istihsal kooperatif lerinin kurulması . (İşçi, köy
lü ve fakirler arasında) 

I) Maarif in ırkçı ve mürteci zihniyetten kurtarı lması. Maarif in umumi -

leştiri lmesi. 

J) Sosyal izme doğru yol a lmak için istihsalin çoğalt ı lması. 

Türkiye Komünist Partisi, memleket i komünist leşt irmek için haddi
zat ında her cemiyette yapı lması lazım gelen içtimaî birtakım ıslahatı ve
sile ittihaz edip bundan sınır kavgası ç ıkarmak hedefini gütmüştür . Bu
nun içindir ki (mücadele şiarları) namı altında üzerine aldığı bütün me
selelerde hakikatte bu ıslahatı temenni değil bu ıslahat dolayısıyla orta
ya içtimaî davalar ç ıkarmak istemiştir. 

4. - Bu (mücadele şiarları) da şunlardır: 

a) 44 saat iş, serbest sendika, serbest neşriyat, serbest teşkilât, grev 
hakkı . 

b ) Toprak meselesinin radikal şekilde halli. 

c) Yüksek memurlar ve hâkimlerin intihapla seçilmesi. 

d) Geniş bir ademî merkeziyet. 

e) Verg inin varl ıklara yükleti lmesi, fakirlerin istisnası. 

f) Harp servetlerinin millete iadesi. 

g) İnkılâbî hareketlerin legal sahaya intikali. 

h) Millî azınlık meselelerinin halli. 

j ) Emperyal ist siyasete karşı mücadele, 

k) Dost Sovyet Rusya ile ittifak 

1) Askerl ik müddet inin azaltı lması ve askerlik hizmet inin demokrat -
laştırı lması. (Ordu inkılâpçı ruhla yetişecek, dine bağlı kalmayacakt ır . ) 

5. - Acil Hedefler: 

a) Evvela bütün diğer zihniyetleri Amer ikan ol igarşisinin karşıs ına çı
karmalıdır . Amer ika dünya hâkimiyeti yolunu tutmuştur. 
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b) Hâsıl oları legal fırsattan istifade ederek kurulan sendikaları , haki
kî sendika haline koyup, işçinin gündelik isteklerini temine önayak ol
mak. 

c) Esnaf vasıtasıyla ithalâtı darbelemek. 

ç) Kooperatif lerin burjuva derebeylik kalıntı larına alet o lmalar ını ön
lemek, 

d) Ciddi ve legal burjuva partilerinin, antiogarşik mücadele ler ini des
teklemek, bu partiler arasında sol cereyanları tutmak veya bu gibi cere
yanlar ın ortaya ç ıkmasına yardım etmek, bi lhassa muhtel i f parti içerisin
deki amele ve imkânı varsa köylünün sınıf istemlerini meydana vurdur
mak. 

g) Legal haklardan istifade ederek neşriyat ve teşkilât yapmak . 

Bütün arkadaşlar, tarihin bu dönüm noktasında kendi ler ine düşen 
fedakârl ıktan çekinmeyeceklerdir. 

Görüşler adlı gizli broşürden: 

Önümüzde duran vazifeler: 

Yurtsever unsurlar, anti emperyalist ve demokrat ik bir program etra
fında birleşmelidir. Yani : 

- Amer ikan emperyalistlerinin harp kundakçı lar ının maskes i düşü
rülmeli , plânları suya düşürülmel i . 

- Amer ikan iktisadî yardımının köleleştirici mahiyet i izah o lunmal ı . 

- Sendikalar teşvik olunmalı , işçinin sınıf şuurunun kör leşmesine 
meydan veri lmemeli . 

- Köye girilmelidir. Çaresi toprağa bağlı işçi elde etmektir. 

- Gençl iğin, faşistler tarafından elde edi lmesine meydan ver i lmemel i . 

- Bugünkü dış politikayı destekleyen, kim olursa olsun düşmandır . 

- Sözde komünist geçinen unsurların işçiyi ele a lmasına mani o lma
lı. Gizliliğe riayet lâzımdır. Tanınmış arkadaşlar faal kadro lardan uzak
laştırı lmalı. 

Sayın milletvekilleri, bu kayıt önemlidir. Çünkü "tanınmış arkadaşlar 
faal kadrolardan uzaklaştırı lmalıdır" demekle hepimizin bildiği gibi, bazı 
tanınmış komünist ler vardır ki hiçbir tevkifatta ön p lânda bu lunmamış 
ve l isteye girmemişlerdir. Yani kendi tabirleriyle yeraltı ça l ışmalar ında 
bulunmuşlardır . Kıymetli birer komünist olanlar böyle kadro dışı bırakı
lır ve böyle tevkiflerde kendilerini ele vermezler. 

- Gizli faalyet ve açık faaliyet birbirlerine karışt ır ı lmadan doğru yürü
tülmelidir. 
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- Partinin gizli teknik vasıtaları ve neşriyat cihazları ikmal o lunmal ı , 

hiçbir fedakarl ıktan çekini lmemelidir. Bu direktifin içindeki fikir teselsü

lü ve bu lunan şartları ihata gösteriyor ki, bunlar kültürlü ve o lgun eller

den çıkmıştır. 

Orduyu demokrat laşt ırma, ayrı lmak istedikleri takdirde azınl ıklara 

bu imkânı vermek, dış politikayı münhasıran Rusya ile beraber yürüt

mek gibi hususlardaki kat'i ifade bu direktifin gayelerini açıkça göster

mektedir . Aşağıda Komünist Partisinin değişmeyen programını ele aldığı

mız vakit, bu partinin devletimize vermek istediği şekli ve devleti parça

lamak hedef ve gayesini açıkça huzurunuza sermiş bulunacağız . 

Şimdi bir nebze bir komünist in nasıl düşündüğünü ve onun ilikleri

ne kadar işlemiş olan hedefin ne olduğunu kısaca ve peşinen arz e tmek 

isterim. Şu okuyacağım satırlar 25 Ağustos 1943'te (Dr. H ikmet Kıvıl

c ı m ı m hapishaneden bir arkadaşına yazdığı mektuptan alınmıştır: 

"... çok şükür ve şayet cemiyet göğsümüzde duran yüreğimiz kadar 

bir cihaz ise; çok şükür dağlar ve deryalar kadar yanı lmadığ ımız meydan

dadır... Bir dava uğrunda yıl larca z indanda yatmanın artık gülünç bir ço

cukluk sayılacak kadar küçüldüğünü, hatta mahut suç ortakları hâtıra 

geldikçe pek bayağı laşan bir devirde yaşadığ ıma utanıyorum. 

... tarihi inkılâpların yerini içtimaî inkılâplara bıraktığını Nazi lerin an
layabi lmeleri imkânsız. Tarihi inkılâpta medeniyet i bir cihangir darbesi 
ortadan kaldırdı. Hitler de kendisini böyle sandı. Modern medeniyet ken
disini iç tezatlarıyla ve kendi iç kuvvetleriyle halkedecek bir seviyeye gel
miştir ." 

Şu aşağıdaki satırlarda (Vedat Nedim Tör) tarafından neşredi len (Hep 
bu topraktan) adındaki dergisinin 2 Eylül 1943 tarih ve iki numara l ı 
nüshas ında (Şevket Süreyya Aydemir ) tarafından yazılmıştır: 

(... Makinalara hâkim olmak, yani tekniğe tahakküm etmek tarzı ise 
davanın sosyal yani içtimaî cephesini teşkil eder.) 

Aşağıdaki cümle, (Leninizmin nazari temeli Marks izm o lduğuna göre 
materyal ist diyalektik) başlığını taşıyan bir gizli broşürden alınmıştır: 

(... Sosyal â lemde proleterya, kapitalizm zıddiyet hal indedirler. Bu

günkü nizamın realitesi budur. ) 

Şimdi Nazım Hikmet ' in İngilizce ve Fransızca'ya çevri lerek dünyaya 

yayı lan şiirinden şu satırları dikkatle gözden geçirel im: 

Kalbimin yarısı burada ise Doktor 

Diğer yarısı da Cindedir. 
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Çok uzakta bir yıldızla kalbim atıyor 

(Yani Rusya ile) 

(Hasan İzzet Dinamo) 'nun, Türkiye Sovyet Cumhuriyet i başl ığını taşı
yan el yazısı ile müsveddesi yanımızda bulunan şiirinin bazı noktalarını 
a l ıyorum. 

(Türkiye Sovyet Cumhuriyet i ) 

Sevgili Türk İşçisi 

Tütüncü, tornacı, mensucatcı , ateşçi vesaire 

Dünyanın kurtuluş saati çalıyor 

bi l iyorum ki en kabadayınız 

Soğuk tütün depolarında 

Koca bir hafta harcandıktan sonra 

Ancak bir kefen parası alıyor 

Karısını veya çocuğunu gömmek için 

Öyle bir silkin ki aziz işçim 

Benim tornacım, tütüncüm, mensucatç ım ve işçim bütün Türkiye 'de

ki ağaçların en üst dal larından en alt dallarına kadar. 

Senin nasırl ı ellerinle asılanlar 

har ikulade bir meyva zenginliği manzarası versin. Bu işe meşhur . 

Sultan Ahmet vakas ı 

Vak'aı Vakvakiye bile imrensin. 

Hulasa Türkiye Sovyet Cumhuriyet i 

Çal ışmak, yaşamak, gezmek hürriyeti için kurulacaktır. 

Ve bunlara karşı çıkan babamız bile olsa insafsızca ve merhamets iz 

ce tutulup çarmıha vurulacaktır. 

Ş imdi Komünizmin kitabı mukaddes i olan Kari Marks ' ın yazdığı Ma-

nifestin ana hatlarını arz edeceğim: 
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- " İnsan cemiyet inin tarihi, insan oğullarının arasında sınıf mücade 

lesiyle başlar." 

- "Burjuvazi amaleyi icad etmiş, sonra da onu bir meta hal ine sok

muştur . Servet terakümü karşısında perişan olanlar, proletaryaya inkı

lâp etmişlerdir. 

- Din ve ahlâk, burjuva sınıfının menfaat im koruyan bir vasıtadırlar. 

- Sermaye, sosyal bir sayın mahsulüdür. Bu sebeple cemiyet in mal ı

dır. 

- Hakikatta burjuvazide kadınlar müşterektir. Olsa olsa biz bunu 

açıktan kabul ettiriyoruz, denilebilir. 

- Amelen in milliyeti yoktur, vatanı yoktur, iktidarı ele aldığı vakit, biz

zat mil let hal inde teşekkül eder. Yukar ıda madde madde arz ettiğimiz di

rektifin nasıl bir şuur ve nasıl bir ruh taşıdığını şu örneklerini verdiğ im 

şiirlerde bütün çıplaklığıyla görmek mümkündür . Babasını bile asması 

nı tavsiye eden şair diğer bir şiirinde Stal ingrad'da vurulanlar la yanyana 

o lmadığ ından dolayı teessürünü ifade eder. 

Naz ım Hikmet ise; kalbinin uzakta bir yıldızla beraber vurduğunu, 

yani Moskova ile beraber o lduğunu ifade ettikten sonra, bütün varlık ve 

hislerinin Çin'de ve Yunanistan'daki mücadeleler le beraber o lduğunu 

söylüyor. 

İşte orduyu demokratlaşt ır ıp nizam ve disipl ininden m a h r u m etmek 

isteyen direktif bu suretle kalıbı bizde, fakat kalbi biz imle beraber o lma

yan insan yığınları tasavvur ediyor. Fakat y ine buna ne hacet çünkü 

madde madde okuyacağımız parti programı zaten bir Türkiye Sovyet 

Cumhur iyet i tasavvur ediyor. 

Türkiye Komünist Partisinin faaliyet programının 1936 tarihli nüsha
sından: 

Madde 1. - Türkiye Komünist Partisi, komünist enternasyonal in in bir 

şubesi sıfatıyla mücadelelerini ; - Türkiye'nin hususî şartları içinde em

peryal izme karşı ve millî burjuvazisinin büyük emlâk ve arazi sahipleri

nin hâkimiyet ine karşı tevcih eder. 

Sovyetler Birliği c ihan proleterya inkılâbı ve komün i zm lehinde bulu

nur. Mevcut burjuva diktatörlüğü yerine amele ve köy lünün hâkimiyet i 

ne müsteni t bir Sovyet hâkimiyeti kurmak gayesini güder. 

Türkiye 'nin emperyal izm tarafından tekrar esir edi lmesinin önüne ge
çi lebilecek biricik müessir kaleyi teşkil eden Komünis t Partisi bu tehl ike
ye karşı ameleleri , gündelikçileri ve köylüleri yarı proleter usul lü bir tarz-
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da teşkilatlandırır. Her çeşit ezgiye ve soyguna karşı sınıf mücadele ler ini 
inkişaf ettirir. Köylünün belli başlı kitlelerini proleteryanın önderl iği al
t ında toplar. Böylece ve aynı zamanda amelenin ve köy lünün bir sovyet 
idaresi şekl inde kendi diktatörlüklerini tahakkuk ett irebilmek için icabe-
den şeraiti hazırlar. Ancak böyle bir diktatörlük halkçı burjuva inkılâbı 
vazifelerini ifa ve bu inkılâbın kazandığı şeyleri tanzim edebilir. Aynı za
manda ancak böyle bir inkılâp burjuva idaresinden Sovyet Sosyal ist 
Cumhur iyet i Birliği ile müttef ikan doğrudan doğruya sosyal izmin kuru
luşunu temin ve tesri edebilir. 

Türkiye Komünist Partisi 'nin faaliyet programının orduya taalluk 
eden 10 uncu maddesi de aynen aşağıda arz edilmiştir. 

"Madde 10. - Türk Komünist Partisi, millî istiklâli ve inkılâbın ka
zançlarını korumanın en emin vasıtası olarak amele ve köylülerin silah
landır ı lmasını , burjuva muhafızl ığını meslek edinmiş olan orduların ilga
sını ve onların yerine amele ve köylü milisinin ikâme o lunmasını ve ne
ferlere zabıtların seçme hakkının veri lmesini talep eder." 

aynı programın azınlıklar hakkındaki 11 inci maddes i de şöyledir; 

"Madde 1 1 . - Türkiye Komünist Partisi Millî azınlıkların Türkiye 'den 
ayr ı lmak hakkı da dahil o lmak üzere, mukadderat lar ını bizzat tayin et
mek hakkını kayıtsız ve şartsız tanır. Halk fırkasının müs lüman azınlık
ları zorla Türkleşt irmek hristiyan ve musevî azınlıkları da ezmek siyase
tine her vasıta ile karşı koyar... 

Türkiye Komünist Partisi, azınlıkların lisanlarını kul lanmalar ını te
min eder. Köylülerin küçük aşiret efendilerine, yarı derebeyler ine ve aşi
ret beyler ine esir o lmaktan kurtarı lmalarını, bu bey ve ağalara ait arazi
nin ve hayvanların köylülere ve aşiret efradına parasız dağıt ı lmasını ta
lep eder." 

"Madde 55. - Amele ve köylü Hükümeti ; kesif halk kütlesi hal inde ya
şayan Millî azlıklara (kürtler ve lazlar) mukadderat lar ını serbestçe tayin 
e tmek ve arzu ederlerse Devletten ayrı lma hakkını bahşeder. . . 

... Türkiye Amele ve Köylü Hükümet i emperyal izme ve derebeyl ikleri
ne karşı mücadele için maz lum millî azlıkların emekçi kitleleriyle Sovyet
ler Cumhur iyet i federasyonu şeklinde bir ittifak aktine matuf bir siyaset 
takip eder." Efendim bu, Yüksek Meclisin de ma lûmu olan Mustafa Sup
hi 'nin vermiş olduğu raporun foto kopyasıdır. Bu rapor uzundur emir 
buyurursanız aynen okuyayım arzu buyururlarsa özetini arz edeyim. 
(Özetini sesleri.) 

Bu rapor münderacat ına göre esir olan er ve subaylarımız Rusya 'n ın 
muhtel i f yerlerinde ve iş yerlerinde çalışırlarken Rus komünist ler iy le te-
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masa geldikleri vakit onlar tarafından iş lenmeye ve zehir lenmeye başlan
mışlardır. Zehir lenmiş olanlar Rus komünistleriyle birlikte ça l ışma yap
mışlar ve onların, her yerde olduğu gibi hücre teşkilâtına yeralt ı teşkilâ
tına alınmışlardır. Rusya 'da teşrin ihtilali ç ıkıncaya kadar Çar idaresin
de durum böyle devam ediyor ve hazır lanmış oluyor. Mustafa Suphi de 
Şark cephesinde yedek subaylığını yaparken Ruslara esir düşmüştür . Ni
hayet Rus ihtilaline yakın zamanlarda Rus Komünist Partisiyle teması 
fazlalaştırıyor ve onların faaliyet çerçeveleri içine giriliyor ve birikte çalış
maya başlanıyor. Krenezki, idareyi ele aldığı vakit biraz sıkı ldıktan son
ra serbest faaliyete geçiyorlar. O zamanki faaliyet devreleri de o ldukça 
önemlidir . Nihayet Leningrad ihtilâli ve Moskova ihtilâli ile Sovyet idare
sinin ilk başarıl ı vaziyetleri karşısında Mustafa Suphi, Lenin' le çok sıkı 
arkadaş oluyor ve onun sofrasında yemek yemeye mazhar oluyor. İşte 
Mustafa Suphi , Sovyet Rusya içinde gerek yerli müs lümanlar ve gerekse 
esir subaylar arasında gezinerekten bir komünizm partisi kurmaktadır . 
Partiye yet işmiş üyeler hazır lamaya çok çalışıyor, bunda da muvaffak ol
muş sayılmıyor. Bin kişilik bir müfreze teşkil edilmiştir ve nitekim de ol
muştur . Ve Bakü'ye gelmiş bulunuyor. İlk defa Mustafa Suphi kendisi
nin anladığ ına göre bir tenevvür devresi geçirmiş oldu. Komünis t o lmak 
isteyenlere manasını anlattı. 

İkinci devresi de teşkilât devresidir. Teşkilât devresi yapı l ı rken, Kı

r ım'da Yeni Dünya adında bir gazete çıkarıyorlar ve bu biraz da rağbet 

görüyor. Ruslar 'dan çok para yardımı alıyorlar ve bununla Rusya iç inde

ki teşkilâtı kuvvet lendirmeye muvaffak oluyorlar. Nihayet orada bu lunan 

esir arkadaşlardan, ki böyle komünist fikirleri kabul etmiş ve onlarla be

raber çal ışmaya başlamış olanlardan, bir kısmı gizli vasıtalarla Karade

niz yoluyla, kırım iskelelerinden, memleket imize sokmaya muvaffak olu

yorlar. Bunlar memlekette taazzuvdan ziyade memleket içinde bu lunan 

gençleri kandırıp Sovyet Rusya'ya gönderip orada tahsil imkânlar ını te

min etmektir. Bu faaliyet muvaffak olmuştur. Nitekim Rusya 'ya kaçak 

olarak giden ve orada komünizmi tahsil edip memlekete döndükten son

ra; memleket te muazzam bir tehlike ve bela hal ine gelmiş; vatansız bu 

hain bir kalbsiz insanlar işte bu şekilde memleket dış ına çıkarıl ıp Mos

kova 'da tahsil etmiş ve komünistleştir i lmiş insanlardır, gençlerdir. 

Nihayet İstiklâl Savaşı sırasında Bakü'de toplanmış olan kongrede 

Mustafa Suphi 'nin tesiri olduğu burada yazılıdır. Şark'ta; Müs lüman mil

letleri kurtarmak maksadıy la toplanmış olan bu kongrede iç yüzleri açık

lanıyor; Anadolu 'dan Bakü kongresine gitmiş olan eşhas o lduğu açıkla

nıyor. 
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Bu Bakü kongresinden sonradır ki memleket içerisinde, gerek Anka
ra'da; gerekse İstanbul 'da teşkilâtın başlamış olduğu görülüyor. Mustafa 
Suphi bu teşkilâttan cesaret alarak memleket içine g i rmek istiyor. Yük
sek Meclis ' in malûmudur; kendisi Trabzon açıklarına geldiği vakit sefine
si şiddetli fırtına yüzünden batıyor. Denizin dibine göndererek batıyor, 
boğuluyor. 

İşte Mustafa Suphi 'nin uzun boylu yazdığı bu rapor esas itibariyle 
önemlidir , fakat önemli hususlarını da şu şekilde arz etmiş bu lunuyo
rum. Mustafa Suphi 'nin Türkiye 'ye gelirken Ruslar tarafından çok para 
ile b i lhassa pırlanta ile gönderi lmiştir. İşte bu ves ikalarda bütün bunlar 
yazıl ıdır. Bunları arz etmek maksadımız Rusların Türkiye Komünis t Par
tisini nasıl manen ve maddeten beslediklerini izah etmek içindir. 

(Kongreye gidenlerin isimleri malûm mu? sesleri.) 

İçişleri Bakanl ığ ında ma lûm olması lâzımdır. 

Türkiye Komünist Partisinin Tarihçesi (Özet olarak) 

Türkiye Komünist Partisi 'nin tarihçesini tetkik ederken bunu (mem
leket dışı) ve (memleket içi) olarak iki kısım üzerinde tetkik e tmek icabe-
der. Çünkü evvela memleket dışında kurulmuş ve bi lahare memleket 
içinde intikal ettirilmiştir. 

Memleket dışı faaliyetler: 

1. Rusya 

2. A lmanya ve Fransa gibi Avrupa memleketler i . 

Rusya 'daki olan durum: Birinci umumî harpte Rusya 'ya esir düşen 
subay ve erlerimizden bir kısmının Rus ihti lal inden evvel kendi ler ine ya
pı lmış olan propaganda ile başlar. Bu husus ele geçmiş bu lunan rapor 
münderecaat ında çok açık olarak yazılıdır. (Bu rapor okunacak.) 

A lmanya ve Fransa'da bulunanlar ın faaliyeti: 

Kendi veya hükümet hesabına tahsile gitmiş olan bir takım gençler, 
A lmanya 'da kendilerini sosyal izme kaptırmış ve bu kapt ı rma sonunda 
(ileri sosyalist) dedikleri marksist fikirlerini almış ve benimsemiş ler ve 
hatta harbin sonundan evvel A lmanya 'da Türkiye sosyalist işçi ve köylü 
adı ile bir parti kurmuşlardır . Fakat mütareke ve A lmanya 'n ın işgal altı
na girmesi bunların maddî bak ımdan orada kalmalar ına imkân olmadı
ğ ından İstanbul 'a gelmişlerdir. 

Y ine o tarihlerde Fransa'da bulunan Doktor Şefik Hüsnü de bazı der
gi ve gazetelerde yazdığı yazı larla dikkati çekmiş fakat Almaya'daki ler le 
şahsen tanışmaları ancak onun da 1919 yı l ında İstanbul 'a gelmesiy le 
m ü m k ü n olmuştur. 
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Şimdi memleket in içindeki komünistl ik faaliyetine geçerken, millî 

mücade ley i yapan Anadolu ile işgal alt ında bulunan istanbul 'u ayırarak 

müta laa etmek gerekir. Zira millî mücadele senelerinde Ankara 'da faali

yet göstermiş (halk iştirakiyon) ve (Türkiye Komünist Partisi ) adlar ında 

iki teşekkül görülmektedir. Türkiye Komünist Partisinin kuru luşundak i 

muvazaa ve maksat ve teşkil edenlerle azalarının kimin emri ile hareket 

ettikleri yüksek Meclisçe malûm olduğundan, bunun üzerinde duru lma

yacaktır . Halk İştirakiyon Fırkası ise, ilk teşekkülünde hükümet in mü

saadesiyle teşekkül etmiş ve hatta Moskova 'dan Ahmet Cavat, Fransız 

Sadol ve bir Rus profesörü olan gelmişler bu part inin teşkilâtını 

yapmak istemişlerdir. Beş ay kadar faaliyeti devam etmiş ondan sonra 

faaliyetlerine son veri lmesi hükümetçe bildirilmiş ve fakat, bu parti bir 

müddet sonra gizli olarak tekrar faaliyete geçmiş lâkin hükümet in hak

lar ında takibata geçerek Tokat Milletvekili Nazım Bey ve arkadaşlar ı An 

kara Asl iye Ceza Mahkemes ine veri lmiş ve muhtel i f cezalarla m a h k û m 

edilmişlerdir. 

Bu olaylar Anadolu 'da cereyan ederken İstanbul 'da da 22 Eylül 1919 
tar ihinde (Türkiye Sosyalist İşçi ve Çiftçi) Partisinin kuru lduğunu görü
yoruz. Parti resmen İstanbul Hükümet inin Dahil iye Nezaret ine müraca
at etmiş ve kendi iddialarına göre Emniyeti Umumiyen in 17 Kânunuev
vel 1919 tarih ve 175 sayılı müsaadesiyle teşekkül ettiğini söy lemekte 
iseler de, Dahil iye Nezaretinin 21 Teşrinisani 1919 tarihinde İstanbul Po
lis Müdüriyet i Umumiyes ine yazı lmış yazı larında aynen (Programının 
mevzuat ı kanuniyeye ve bi lhassa ahkâmı şer' iyeye mugayir görülmesi 
üzerine mevcudiyet i kanuniyesi tasdik edilmediği cihetle içt ima ve icraî 
faaliyet eylemlerine müsaade edi lmemesi 21 Eylül 1919 tarih ve 1284 
numara l ı tezkere ile iş'ar kılınan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyal ist Partisi
nin) şekl inde yazılı olan emirleri ile bu partinin aç ı lmasına müsaade edil
mediğ i görülmektedir . Ve yine bu gayri kanunî faal iyetlerinden dolayı 
haklar ında takibata geçildiği, tahkikat evrakının adl iyeye veri ldiği Polis 
Müdüriyet i Umumiyes in in 1920 yı l ında sadarete yaz ı lmış yaz ıs ından an
laşıldığı gibi bu partinin 1920 yı l ında faaliyete geçmesi hakk ında ikinci 
bir müracaat yaptığı yine, mevcut resmî yazılarla belirti lmiştir. 

1923 yı l ında aynı partinin tekrar faaliyete geçtiği ve (Türkiye İşçi ve 

Köylü ve orta halli halk kitlelerine) başlığını taşıyan beyannamey i yayın

ladıkları tespit edi lmiş durumdadır ve bu beyanname de halen arşivleri

mizde mevcuttur. Bu parti, (kurtuluş, aydınlık ve orak çekiç gibi) açık 

neşriyat la marksist fikirleri kapalı ve açık bir şekilde yaymağa baş lamış 

ve nihayet Takriri Sükûn Kanunu ile bu neşriyatlar önlenmişt ir . 
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Hiyaneti Vataniye Kanunu hükümler ine tevfikan Şefik Hüsnü ve ar
kadaşları hakkında 1923/1924 yıl larında İstanbul, takibata geçi lmiş ise 
de hiyaneti vataniye kanununun usulüne göre İstanbul 'da neşir ve ilân 
ed i lmemiş olduğu gerekçesiyle haklarında açı lmış olan bu dava sükût et
tirilmiştir. 

İstiklâl Mahkemesine verilen Doktor Şefik Hüsnü ve arkadaşlar ı Tür
kiye 'den kaçmış oldukları için gıyaben 15'er sene bir ağır hapislere mah
kûm edi lmişlerse de, Türkiye Ceza Kanununun yeniden tedvini ile lehle
r inde hükümler o lmasından istifade ederek tekrar memlekete g i rmek fır
satını bulabilmişlerdir. 

1927 yı l ında yeni bir kadro ile gizli olarak faaliyetine devam eden bu 
parti üzerinde durulmuş ve umumî kâtipliğini yapan Vedat Ned im Tör 
yakalanıp ifadesi alındığı zaman kaçak olan Doktor Şefik Hüsnü 'nün sa
kallı ve bıyıklı olarak gizli yol lardan İstanbul'a geldiğini ifşa etmiş ve Şe
kerci Löbon 'da yapacağı bu luşma gün ve saatini de bi ldirdiğinden al ınan 
tertibat ile Doktor Şefik Hüsnü Lenin'in sakal ve bıyığı gibi bir s ima ile 
yakayı ele vermiştir. 

İlk önemli tevkifat bu tarihten başlamaktadır . Bunu müteak ip sene
lerde artık İstanbul ve Bursa, İzmir, Samsun, Zonguldak gibi vilâyetler
de de faaliyetler o lduğundan tevkifat diğer vilâyetlere de teşmil edi lmiş ve 
Cumhur iye t in onuncu yılı olan 1933 yıl ına kadar birçok komünis t drijan 
ve mil itanlar hapishanelerde yatmakta idi. 1933 yı l ında çıkarı lan Af Ka
nunundan istifade ederek serbest bırakıldılar. 

(Tevkifat şemaları gösterildi.) 

Artık Türkiye 'nin biricik (Komünist Partisi) olan Sosyalist Emekçi ve 
Köylü Partisi, tevkiflerden, mahkûmiyet ten mütenebbih o lmuyor, aksine 
olarak teşkilât ve faaliyetini genişletiyor ve teşkilât kollarını muhtel i f iş
yerleri, müesseseler, devlet teşekkülleri, okullar ve en müh immi de ordu 
içinde yer leşt irmeye muvaffak oluyor. Nitekim 1932 yı l ında İstanbul 'da 
Kartal Maltepesi Atış Okulu ile Rami'deki askerî birlikler içinde göster
dikleri faaliyetten dolayı (Hasan Âli Ediz, ressam Halit vesair sivil arka
daşlarıyla birlikte maalesef iki muvazzaf subayımız da) vardı . Asker î 
Mahkemen in orduyu isyana tahrik maddesini tatbik etmesi ve cezanın 
umumî mahkemenin verdiği cezadan ağır o lması keyfiyeti, komünist ler i 
ikâz etmiş ve ordu mensupları arasında çok gizli faaliyet göster i lmesi em
ri parti merkezi tarafından kararlaştırı lmıştı. 

1340 ve 1341 yıl larında Hasan Âli Ediz Tıbbiyeliler hücresini eczacı 
Vası f ile birlikte kurmuş ve bu suretle (Kızıl Gençlik - Komsomol ) kolu 
Türkiye 'de de faaliyete geçmiştir. 
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Burada şunu da açıklamak yer inde olur ki, Türkiye Komünis t Partisi 
- bugün de olduğu gibi esas itibariyle emekçi sınıfını ele a lmış münevver 
kitleyi ve okulları o ldukça ihmal etmekte idi. Emekçi yan ında münevver 
kitle ve okulları da ele a lmak fikrinin mücahidi Nazım Hikmet o lmuştur, 
doktor Şefik Hüsnü ile aralarının ilk defa şeker renk o lması da bu arzu 
ve ısrar ından ileri gelmiştir. 

Naz ım Hikmet bu rolünü şiiriyle tatbik sahasına koymuş ve hakika
ten (Edebiyatta yeni bir inkılâp) parolası ve komünist part is inin propa
gandasıy la edebiyatçı lar ve bi lhassa öğrenciler ve öğretmenler aras ında 
onun şiirleri sevi lmeye ve elden ele dolaştırılarak okunmaya baş lanmış
tır. Aşağı yukarı 1930 yı l ında başlayan bu faaliyet hızını gaip e tmemiş ve 
her sene artarak daha geniş bir muhit bularak bugüne kadar devam ede-
gelmiştir. 

1933 - 1938 yıl ına kadar muntazaman gizli broşürler yaz ı lmış, basıl
mış , dağıt ı lmış ve komünist ler için bayram günleri o lan günlerde de be
yannameler dağıtı lmış yakalanabi len failleri mahkemelere veri lerek mah
kûm edilmişlerdir. 

1938 ve 1939 yı l larında Nazım Hikmet Harp Okulu ve donanma için

deki faaliyetiyle dikkati çekmiştir. Yakalanmış ve askerî mahkemeye ve

ri lmiş ve Yüksek Meclisçe de bil inen şekilde 28 sene ağır hapis cezas ına 

m a h k û m olmuştur. 

Müsaade buyurulursa burada buna muvazi olan çok m ü h i m bir ola
y ı arz edeceğim, bu Süleyman Nuri vakasıdır. 

"Sü leyman Nuri vakası : 

Bu sıralarda Türkiye 'ye mütemadiyen casus saldırı larak, Şark bölge
si didik didik ediliyor. Günün birinde Selman Nuri ad ında biri yaka lan
dı; bu adam vaktiyle Şark cephemizde çavuşluk etmiş, Ruslara esir düş
müş , sonra da Rusya 'da ihtilâle karışmış, Mustafa Suphi 'nin yakınlar ın
dan birisidir. Se lman Nuri bir casusluk görevi ile gelmiş bu lunuyordu. 
Fakat, 

- Bi lhassa mahkemede bidayette ısrarla kaçındığı en esaslı itirafı şu 

idi: "Ben Kafkasya'da sakin bir halde bulunuyordum. Moskova 'ya çağrıl

d ım; pol i tbüroya gittim, bana dediler ki; Yoldaş; bir harp baş lamak üze

redir. Türkiye 'nin bize karşı nasıl bir tavır takınacağını bi lemiyoruz. Sen 

oraya git, eski komünist lerden ve itimat ettiklerinden bir gizli ist ihbarat 

postası kur. İzmit Üssübahris inde haber alacak şekilde tertiplen, neşri

yat yapacak bir gazete tesis et; ve daha esaslı haberler elde edecek suret

te hazır lan. Şimdi git, talimatı Kırım Üssübahris inden al," 
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Se lman Nuri bir sene Nazilli c ivarında hüviyetini yen iden memlekete 

al ışt ırdıktan sonra faaliyete koyuluyor, gizli posta kurmak için, yanl ış ka

pılar da çalıyor. Doktor Fuat Sabit delaletiyle Cami Baykut ile anlaşıyor

sa da, asıl profesyonel ajandalarını pek tedarik edemiyor; para ve tal imat 

alamıyor; fakat komünist irtibat ajanı Bulgar Dimitrof (veya Efendiyef) le 

müteaddi t temaslar yapıyor. 

Bir hüsnü tali hudut bölgelerinde mevcut olan iyi hava bu adamı ya-

kalatmıştır. Kendisi Karadeniz 'de motor beklemiş; fakat bir türlü bula

mamışt ır . 

1938'de Nazım Hikmet vakası oluyor. Nazım Hikmet beraber mah

k û m olduğu denizcileri ihtilâl tekniğine göre hazırlıyor, onları Marksist ve 

Rusya 'nın fedaileri olarak hazır lamak üzere bulunuyor. 

Küçük bir mesele arz edel im: Kanunların pençes inden kurtu lmakla 

beraber bu adamların cibiliyetlerine bir misaldir. Se lman Nuri 'nin defte

r inde Haydar Bamat diye bir isim vardır, "bu kimdir? Diye sorulunca" 

Fakat görülüyor ki; Kırım Üssübahrisi bir taraftan değerl i bir unsu

runu buraya göndermiş (Selman Nuri) , diğer taraftan da İzmit Üssübah-

risinde başka bir tertip pazar lamaya girişmiştir. Bereket versin bu me

şum teşebbüsün unsurları birbiriyle kaynaşt ır ımadan yakayı ele vermiş

lerdir. 

K im o lduğunu bi lmiyorum. Bana Fuat Sabit bunu orada söyle; bura
ya geldi de ; " "diye ifade veriyor. Tabiî Fuat Sabit reddedil iyor, halbuki bu 
Haydar Bamat , Şimali Kafkaslı... Bil indiğine göre Rusya aleyhine müca
dele eden bir adamdır. O sırada da Türkiye 'ye gelmiştir, Fuat Sabit de 
bunu oraya jurnal ediyor. 

Part inin faaliyeti durmuyor . Yeni taktiklerle meydana çıkıyor. Nite

k im 1939 - 1940 senelerinde (Yeni edebiyatçı lar) kadrosuyla açık bir neş

riyat faaliyetine başlamışlardır. (Yeni Ses) gibi dergi lerde şiirler, yazı l ıyor 

ve adeta ilk senelerdeki (Kurtuluş, Aydınl ık ve Orak Çekiç gibi neşriyat ın 

yerini a lmak istiyorlardı. Bu durum Sıkı Yönet im Komutanl ığ ın ın dikka

t inden kaçmadı . (Yeni edebiyatçı lar) (Suat Derviş, Hasan İzzet D inamo, 

Rıfat İlgaz, Ömer Faruk Toprak vesaire gibi) Sıkı Yönet im Mahkemes ine 

verildiler, mahkûm oldular. Fakat, Askerî Yargıtay davada altı aylık za

manaş ımın ı ileri sürerek mahkemenin hükmünü esastan bozdu ve onlar 

da m a h k û m olmaktan kurtuldular. 

Bu yeni edebiyatçı ların açık ve cesurane faaliyeti devam ederken, bir 

taraftan da parti faaliyeti dikkati çekmeye başlamıştı . Ve hele Stal ingrad 

zafer inden sonra adeta bayram yapıyorlardı. Rus orduları Romanya 'n ın 

2276 



KOMÜNİZM SAVAŞIMI TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

2277 

hududuna yaklaştığı vakit sevinçleri ve ümitleri çok artmış ve hadda Ha

san İzzet D i n a m o n u n "Türkiye Sovyet Cumhuriyet i başlığı a l t ında sırası 

gel ince okunacak olan şiirini yazmak cesaretini vermiştir. Bu faaliyetle

rinin bir taraftan ip ucu vereceği kuvvetle muhtemeld i . Ni tekim 943 yı

l ından son aylarında Ankara 'da Yedek Subay Okulunda bir öğrencinin 

yanlışl ıkla cebine konan bülten adet: 3 adındaki ve Saraçoğlu Hüküme

ti başl ığı taşıyan yazı ele geçti. 

Bu olayın durumu kısaca şöyledir: 

"Ele geçen bu bülten üzerine yapı lan tahkikatta Yedek Subay içinde 

ikisi öğrenci lerden birisi erlerden müteşekkil üç hücre meydana çıkarıl

dı. Hücrenin sekreteri yani kâtipleri tespit edildi. Kâtiplerin bağlı o lduğu 

üst kademe sekreterleri de anlaşıldı. 

Ankara komünist teşkilâtı içinde bulunan bu hücre faaliyetinin Pos-

ta-Telgraf U m u m Müdürlüğü Muhabere Kısmı Şef Muavin ler inden Hik

met Elin'e ve gizli muhaberat ın icra vasıtası olarak kul lanı lan da y ine 

Posta ve Telgraf U m u m Müdürlüğü Ankara Paket Postanesi memur lar ın

dan ve Hikmet Elin'in küçük kardeşi İrfan Elin o lduğu öğrenildi. H ikmet 

Elin kendis inin o tarihte, Başbakanl ık Yüksek Mürakebe Heyeti kütüp

hane memur luğunu yapan Zeki Baştımar o lduğunu açıkladı. Ankara teş

kilâtının bir kolu Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesine, diğer bir kolu da 

Ziraat Fakültesine bağlantı yaptı. Tahkikatta isimleri aç ık lanan komü

nistler bu suretle Ankara 'da tevkif edildiler. 

Fakat Komünist Partisi İstanbul 'da o lduğundan ve sıkı bir merkez iyet 
usulüyle çal ışt ığından Ankara Vilâyet Teşkilâtının İstanbul ile muhakkak 
olan irtibatını meydana çıkarmak icap ediyordu. 

Tahkikat ı idare eden askerî yargıç, bu İstanbul irtibatını tespit e tmek 
için bültenlerin nerelerden istemiş lâkin çal ışma bürosunda yapı lan ara
mada masas ın ın gözünden çıkarılan 1, 2, 3, 4 numaral ı bültenler in mey
dana çıkarı lması karşısında (İstanbul 'dan gönderi l iyor idi. Kimin gönder
diğini b i lmiyorum. Yalnız gelen zarflardan birisinin arkas ında Nihat diye 
yazı l ıydı. A m m a bu Nihat kimdir bi lmiyorum) demiştir. 

Bunun üzerine İstanbul 'a giden tahkikat yargıcı sabıkalı ve çok faal 

o lan komünis t Nihat Balyoz üzerinde durmuş ve Nihat ' ın bu Nihat o ldu

ğunu tespit ederek İstanbul tahkikatını ve tevkifatını yapmış ve merkez 

komitesi , vi lâyet ve kaza komiteleriyle bunlarla bağlı olan müteaddi t hüc

releri meydana ç ıkarmaya muvaffak olmuştur. 1943 yı l ına takaddüm 

eden senelerde Reşat Fuat Baraner ve Hasan İzzet D inamo askere alın

mışlar ve cenup vi layetlerimizdeki askerî birl iklerden birisine gönderi l -
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mislerdi. Bu iki militan komünist en şerefli olan vatan hizmetler ini yap

mamak için kıtalarından firar ettikleri için memleket hudutlar ı içinde 

mütemad iyen aranmakta ve fakat bulunamamaktaydı lar . Reşad Fuat ' ın 

Suriye 'ye kaçtığı, Şam'da olduğu cenup vi lâyetlerinden gelen yazı lar la 

bi ldir i l iyordu. 

İşte sorgu yargıcı bu iki şahıs hakkında böyle bir bilgi ile tahkikatı 

idare ederken (Nihat Baymut, Davit Taye, Haydarpaşa Lisesi muhasebe 

cisi Sebati Sel imoğlu) ki bunlar parti teşkilâtının üst kademeler in i teşkil 

edenlerdendi , bu faaliyetin Reşad Fuat tarafından idare edildiğini açıkla

dılar. Reşat Fuat'ın Suriye'de olmayıp İstanbul 'da olduğu ve bir buçuk 

seneden beri saklı bir şeklide çalıştığı anlaşıl ınca üzerinde duruldu. Ve 

nihayet Suat Derviş' in çocukluk arkadaşı olan Mutena adındaki Deniz 

Yolları İdaresi Fener bürosunda çalışan bir memurun Kadıköy 'ünde mü

hürdardaki evinde karısı Suat Derviş'le birlikte ve gardrop içinde yaka

lanmıştır. Reşat Fuat bütün faaliyetleri üzerine almışsa da parti taktiği

ne uymayacağ ı ısrarla anlatı l ınca kendisini elektrikçi Nur i y e bağlamışt ır . 

Bu Nuri en eski tarihlerde Halk İştirakiyun Partisinde de faal rol a lmış 

dirijan bir komünist ise de 15 seneden beri memleket dış ında bulundu

ğundan inanı lmamış, buna rağmen Reşat Fuat, Şefik Hüsnü'ye olan irti

batını da ima inkâr etmiştir. Halbuki bu işi idare eden yine Şefik Hüsnü 

idi. Nitekim 1946 tevkifatında Şefik Hüsnü'nün Moskova 'ya yazdığı Tür

kiye Komünist Partisinin faaliyeti raporunda bu keyfiyetin de yazıl ı o ldu

ğu görülmüştür. 

İstanbul tevkifatı: 

Merkez komünist , Vilayet komitesi, İstanbul, Beyoğlu, Kadıköy ve Üs
küdar mıntıkaları kaba komiteleri ile bunlara bağlı hücreleri hücre kâ
tiplerinin takviyecileri meydana çıkarmıştır. 

İstanbul tahkikatı inkişaf edince bir kolun Karabük fabrikalarındaki 

işçilere ve diğer bir kolun da Akhisar Ortaokulu içine girdiği görü lmüş ve 

bunlar ın da tahkikatı yapı larak failleri tevkif edi lmiş ve bütün mevkuflar 

Ankara Garnizonu iki Numaral ı Askerî Mahkemes ine veri lmiş, yapı lan 

duruşmalar ı sonunda 32 kişi muhtel i f derecedeki cezalarla m a h k û m 

edilmişlerdir. 

Ele geçen bültenler tamamen komünist taktiğine göre yazı lmışt ı . Re

şat FuadTn Suat Derviş'le birlikte yazdıkları bu bültenlerin kâğıtları, ya

zı makinesi , şapirograf, makine şeritleri, kopya kâğıtları ve daha birçok 

kitap ve yazı lar yine Kadıköy 'ünde ve Kadıköy Kaza Komites ine dahil Kir-

kor SarafyanTn ve bir kısmı da Kirkor'un tanıdıklarından bir ihtiyar Er-
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meni kadının çok güçlükle bulunabi lecek şekilde saklanmış o lduğu hal

de evler inde ele geçirilmiştir. 

Kopya kâğıtları üzerinden okunan parti emir direktifi de öğreni lmişt i . 

(Şiarlarımız) başlığı alt ında yazı lmış olan bu direktif lerde, 

1. - Komünist ler in siyasî, iktisadî, kültürel cemiyetler ve birl iklere, 

halkevler ine ve mahal le teşkilâtlarına girmeleri ve faaliyet göstermeler i , 

2. - Her komünist in bulunduğu ve çalıştığı yer lerde gördükler ini , işit

tiklerini, bildiklerini muntazaman hücre kâtiplerine vermeleri , 

3. - Kâtiplerin, takviyecilerin daha esaslı çal ışmaları , disipline riayet 

edi lmesi, öğretici konferanslar veri lmesi gibi hususlar ın yazılı o lduğu 

okunmuştur . 

Sırası ge lmiş iken parti teşkilâtında isimleri geçen idareci lerin vazife

leri hakkında da kısaca maruzatta bulunmayı faydalı görüyoruz: 

a) Hücre teşkilâtı memleket lere göre değişir. Bizde, Arap ve diğer 

Müs lüman memleket ler inde 3 - 5 kişiliktir. Halbuki Bulgar istan 'da 25 ki

şilik grup sistemi üzerinedir. Ayrılık sebebi mahall î halkın boşboğazl ığ ı 

dereces inden ileri gelmektedir. Mesela Bulgarlara daha fazla i t imat var

dır. Ağızları sıkıdır. Bizdeki bu ağız sıkılığı az görü ldüğünden 3 - 5 kişi

ye inhisar ettiri lmektedir. Tevkifat olur ve ifşaat yapı l ırsa nihayet 3 - 5 ki

şiyi tanıdığ ından daha fazla isim veremeyecektir . 

b ) Hücre kâtibi, kademenin en küçük kısmının dirijanıdır. Mesul iyet

leri ağırdır. Kendisinin hücresini üst hücre kâtibiyle ancak bu yapar. 

c) Takviyeci ; partinin âdeta başöğretmenleridir . Kurulan hücreler i 
Marksist olarak yetiştirmek için dersler, konferanslar verir. Fikren yet iş
t irmek mesuliyet i bunlarındır. İkinci vazifeleri de hücrelerin birbirleri 
aralarındaki teşkilâtı muvazelendirir . Lüzum gördüğü takdirde bu hüc
reden diğer hücreye üye değiştirir. 

d) İrtibatçı - omski. Bu (dış) ve (iç) irtibat olarak iki kısımdır. Türkiye 

Komünis t Partisinin dışarıda bağlı olduğu komünist merkeze bunlar ra

porları, haberleri götürür ve mukabi l direktifleri alarak gelir. Memleket 

iç inde ise, vilayetler arasındaki bağları merkez komites ine bağlar, tali

matları , broşürleri bunlar vilayet komitelerine götürür. 

Görülüyor ki komünist partisinin (tesis, teşkil) eden dirijanlar o lduğu 

gibi arz ettiğimiz (kâtip, takviyeci, irtibatçı) gibi de (şevki idare edenleri ) 

de vardır. 

1943 tevkifatmın bundan evvelki senelerde olduğu gibi teşkilât kolla

rı da aç ık lanmış durumdadır : 
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1. - Ordu, 

2. - Devlet teşkilâtı, 

3. - Okul lar (ortaokuldan - üniversiteye kadar) 

4. - İşçi sınıfı, 

5. - Köylü, 

6. - Orta sınıf, 

7. - Münevverler. 

Komünist ler aralarındaki muhaberat ı şifreli yaparlar. Mese la Kara

yolları ile İstanbul arasındaki şifre usulü tespit edilmiştir. 

Son tevkifatta ismi geçen sabık Posta Telgraf Müdür ler inden Tevfik 

Di lmen bu tevkifat sırasında 2 nci Ordu Harekât Şubesinde en gizli o lan 

kadro işleriyle meşgul iken yakalanmışt ı . Üzer inde çıkan not defterinde o 

tarihte yeni teşekkül etmekte olan zırhlı birl iklerimizin yeri yazıl ı o lduğu 

görülmüştür . Bu husustaki savunması çok sakat idi. Y ine bu tevkifatta 

öğreni len öneml i bir husus vardır; Zeki Başt ımar 'a Millî Eğit im Bakanl ı 

ğınca Rusça eserlerin tercümesi veriliyor, Zeki Baştımar, Bursa 'da hapis

hanede olan Nazım Hikmet 'e de bu eserlerin tercüme ett irmek imkânını 

elde ediyor. A m a şartı da vardır; tercümede aykırılık o lmamas ı için ara 

sıra Bursa 'ya gidip Nazım Hikmet' le konuşma müsaades in i istiyor bu 

müsaade veril iyor. Buraya kadar dikkati çeken bir şey görü lmezse de, 

müsaadey i aldıktan sonra Zeki 'nin Bursa'ya g iderken yaptığı temaslar 

çok önemlidir . Devlet teşkilâtı Reşad Fuad'ı hudut dış ında bi l irken Zeki 

Başt ımar onun saklı bulunduğu evi bi lmektedir. Her Bursa 'ya gidip dö

nüşünde bu eve geliyor, gece kalıyor konuşmalar oluyor. Bu konuşmalar 

yapı l ı rken de Reşat Fuad yukar ıda arz edilen faaliyeti idare etmektedir . 

Bu husus o zaman sorgu yargıçl ığının tespit ettiği ifadelerle sabittir ve 

doğrudur. 

Ş imdi bu işe ait ele geçmiş mektuplardan bir tanesine ait bazı cüm

leler arz edersek tercüme işinin mahiyeti daha iyi aç ık lanmış olacaktır 

mektup, 27.3.1943 tarihinde Zeki Başt ımar 'dan - Nazım Hikmet 'e başla

mıştır. Baş taraftaki hususî satırlardan sonra aynen gelel im işe, Tercü

meler inizden, fikirlerinizden çok faydalandım. Yenil ik, onun lüzumunu 

ve zaruril iğini takdir edenler için güzeldir. Bunu takdir edebi lmek için de 

eskinin kifayetsizliğini, eskiliğini ve çirkinliğini görmek lâzımdır. Görme-

yenlerce, anlamayanlarca yenil ik ekseriya bir acemil ik bir acaiplik telâk

ki o lunur. Aksini ispat etmek ve kabul ett irmek için; uzunca bir gayret 

sürekli bir yaratıcı mücadele ister. 
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Edebiyat ımızda, şiirimizde en büyük yenil iğin başarıcısı olan siz, bu 

hakikat i kendi tecrübenizle ve herkesten iyi bilirsiniz. 

Bu siparişte biraz mutedil mi hareket etmek lâzım. Burada yeni l iğ in 

tohumlar ını ekmek fakat filizlenebilmek için de üzerlerini m ü m k ü n oldu

ğu kadar örtmek lâzım) diyor. 

1943 - 1944 komünist teşkilât ve faaliyeti üzerinde durulurken, İs

tanbul Üniversitesi içinde de ayrı bir kolun (Gençlik Teşkilâtı Ko lunun) 

faailyette o lduğu da hissolunuyordu. 

1945 faaliyeti ve tevkifatı : (İleri Gençler Birliği Teşkilâtı ) 

1945 yı l ında İstanbul'da Süleymaniye Camiinin minareler i aras ında 

büyük bir afiş ası lmak istendi. Tahkikat, İstanbul Üniversitesinin arz 

edilen (Gençlik Kolu) nu meydana çıkardı. Başlar ında drijan olarak asis

tan Mihri Belli o lduğu halde 60 küsur komünist üye Sıkıyönet im Mahke

mes ine verilerek mahkûm oldular. 

1946 faaliyeti: 

Cemiyet ler Kanununda yapı lan değişiklikler üzerine siyasî parti ler 

kuru lmaya başlandı. Türkiye Komünist Partisinde bir hareket görülüyor

du. Sosyal ist adı alt ında Esat Adil ' in kurduğu (Türkiye Sosyal ist ) Partisi 

kuruldu ve hemen arkasından doktor Şefik Hüsnü 'nün de (Türkiye Sos

yalist Emekçi ve Köylü) adıyla gizli partisini açık olarak kurduğu görül

dü. Faaliyetleri hükümet in dikkatini çektiğinden Sıkıyönet im Komutan

lığının emirleriyle her iki parti kapatılarak kurucularıyla, üyer inden bir 

kısmı sıkıyönetim Mahkemesine verildiler. Duruşmalar ı sona ge lmek 

üzere iken, sıkıyönetim kaldırıldı ve dava dosyaları da İstanbul Ağır Ce

za Mahkemes ine verildi. Esat Adil beraat etti. Fakat sabıkalı komünist 

lerden bazı parti üyeleri, Şefik Hüsnü ve partisi içindeki bir kıs ım arka

daşlarıyla birlikte mahkûm oldular. 

Evvela emekçi ve köylü partisinin faaliyetinden özet olarak maruzat

ta bulunacağız . Şefik Hüsnü'nün evinde parti merkez ve teşkilâtı ile üye

lerin evlerinde yapı lan aramalarda çok önemli vesikalar ele geçmiştir . 

1. - Türkiye Komünist Partisinin teşekkülünden it ibaren 1939 tari

hiyle bu tarihten sonra 1946 yıl ına kadar olan faaliyetini gösteren ve Şe

fik Hüsnü'n in el yazısıyla ve yazı makinesiyle yazı lmış (tarihçe) başlığını 

taşıyan raporu (bu rapor Moskova için yazılmıştır. ) 

2. - Parti teşkilâtına verilen talimatlar, 

3. - Partide verilen konferanslar, 

4. - Sosyalist partisinin ne için teşekkül ettiği, 
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5. - Sosyalist partisiyle, emekçi ve köylü partisi arasındaki münase

betler, bir leşt irme gayreti. Bu hususta Esat Adil ve arkadaşlarıyla, Şefik 

Hüsnü ve arkadaşları arasında yapı lan birleştirme konuşmasın ı gösterir 

zabıt. 

6. - Komünist ler arasında bu iki partinin teşkiliyle doğan endişe ve 

bu endişelerini bertaraf etmek için yazdıkları mektuplar. 

7. - Abid in Nesimi'nin bu meselelerde rolü. 

8. - Şefik Hüsnü'nün el yazısıyla ve sarı deftere yazdığı hususlar la 

teşkilâtın genişliğini gösteren ve ele al ınması gereken mesele ler in ana 

hatlarını tespit eden yazılı notları. 

9. - Cami Baykut, Zekeriya Sertel'in İnsan Haklarını Koruma Cemi

yetini korumaktaki rolü - merhum Mareşal in temiz ruh ve vatanseverl i 

ğ inden istifade edilmek istenilen şekli. 

10. - (İleri Demokrat Cephe) Teşkilâtı. 

Doktor Şefik Hüsnü, partisini, legal olarak kurmadan evvel y ine gizli 

faaliyetine devam etmiş ve 1943, 1944 ve 1945 tevki fat larmdan korkma-

mış (Zaten korkmazlar ve faaliyeti da ima idame ederler) 1945 yı l ından 

yani 1946 yı l ına kadar hücre usulüyle çal ışmalarını devam ettirmiştir. 

Faaliyetleri yanında bir de (İleri Demokrat Cephe) teşekkülü vardı ki bu 

teşekkül (On dakika ara verin, birbuçuk saat oldu, konuşan arkadaş da 

yoruldu sesleri) 

BAŞKAN - Konuşan arkadaşımızı da nazarı dikkate alan arkadaşlar ı

mız, on dakika fasıla istiyorlar. (Muvafık sesleri) 

B A Ş K A N - Gizli o turuma devam ediyoruz. 

ASKER Î YARGIÇ ŞEVKİ MUTLUGİL (Devamla) - İleri Gençler Birliği 

Teşki lât ının devamından başka bir şey değildir. İleri Gençler Birliği Teş

kilâtı içinde askerî öğretmen de vardı. Yani ordu içine y ine girmişlerdi . 

1. - Şefik Hüsnü'nün verdiği raporda (yeni edebiyatçı ların) muvaffak 

o lmuş faaliyetlerinden İleri Gençler Birliği Teşekkülü ile Üniversite için

de 500 partili arkadaş kazanı ldığından açıkça bahsetmektedir . 

2. - Parti teşkilâtına verilen talimatlar, tamamen komünizmin esasla

r ına ve part inin gaye ve umdeler ine uygun şekilde yazılmıştı . 

3. - Veri len konferanslar hep Marksist ve Leninist fikirleri aş ı lamak 

maksadıy la hazır lanmış ve verilmiştir. 

4. - Sosyal ist Partisi meselesi bundan sonra arz olunacaktır . 
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5. - Bu iki partinin teşekkülü üzerine komünist Şehabett in Kıvı lcım 

1946 yı l ına kadar komünist partisinde çalışmış ve 1946'da Sosyal ist Par

tisinin kurulmasında âmil olan mahkûm komünist lerden Hüsamet t in 

Özdoğu 'ya İzmir 'den yazdığı mektupta (bu iki partiye ne lüzum vardı, her 

ikisi bir parti değil midir, yoksa tamamen ayrı mıdır? Arkadaşlar hangi 

partiye gireceğini kestiremiyor, tereddüt geçiriyor, bizi tenviz ediniz) di

yor. Hüsamett in Özdoğu da (her iki partinin esasta prensip ve gayelerde 

farkı yoktur, birdir, ayrıldığımız husus çal ışma şeklindedir. Şefik Hüsnü 

ve arkadaşlar ı hâlâ eski hücre usulü ile çal ışmak istiyorlar. Senelerden 

beri yapı lan tevkifatta zabıta hücre usulünü bi ldiğinden kıymetl i arka

daşlar ımız yakalanarak hapishanelere girmişlerdir, faaliyetler sekteye 

uğratı lmıştır. Bizim kurduğumuz Sosyalist Partisi ise t amamen kitleler 

içinde çal ışmak ve kitleleri yetişt irmek maksadıyla teşekkül etmiştir. Sen 

şimdi düşün, eski s istemde çal ışmak istiyorsan Şefik Hüsnü 'nün yeni 

s istemde çal ışmak istiyorsan bizim partiye girersin) diye cevap vermiştir . 

İşte her iki parti hakkında yapı lan gizli açıklamalar böyledir. Komünist 

lerin bir kısmı birisine bir kısmı diğerine yazılmıştır. 

6. - Abidin Nesimi 'nin bu parti teşekkülündeki rolü önemlidir . Müsa

ade buyurursanız mektubun o kısımlarını aynen okuyayım. 

Bilecik 

18.10.1946 

Abid in Nesimi 'nin Alaaddin Hakküder 'e yazdığı mektup örneği, 

Aziz kardeşim, 

Bunu, "Partiler hakkındaki düşünceler ime dair" sorunuza mesnet ol

mak üzere yapacağ ım uzunca bir istidrat içinde tebarüz ett irmeye çalışa

cağım. Geçen sene yani 1945 yı l ında kuvvetli bir ihtimal olarak Eylül 

ayında, Behçet ve Fehmi Bilecik'e ziyaretime geldiler. Bir çok mevzular

da görüştük. Ve siyasî bir parti kurulması devresinin geldiğine kani ol

duk. Buna hazırlık olmak üzere bir taraftan bir n i zamname ve program 

ve diğer taraftan o devirde malî durumum müsait o lduğu için büroya ait 

malzeme için gerekli ihzarata başladım. Kurulacak partinin dolap ve ma

sasını ve emsali diğer mobilyalarını perdeypey yapt ırmayı düşündüm ve 

bu işe başladım. İşte dolap ve masa bu niyetle meydana geldi. Diğer ta

raftan hazırladığım program ve nizamnameyi Fehmi ve Behçet 'e yo l ladım. 

İstanbul 'daki arkadaşlar ım ve Cami Bey bu program ve n i zamnamey i 

gözden geçirip, gerekli rutuşları yaptıktan sonra iş resmî müracaat saf

hasına girecek bir hale geldi. Resmî müracaatta teşekkülün başı Cami 

Bey görünecekt i . 
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Hatırlarsınız, (Bugün) gazetesini çıkaracağımız günlerde de gazetenin 

başmuharr ir l iğ ine Cami Beyi namzed göstermişt im. Zira; Cami Bey, Mil

lî Hükümet in İlk Dahiliye Vekilidir; Müdafaaî Hukuk Teşki lât ının mües

sesidir ve ilk kongre reisidir. Bu itibarla gerek Türkiye ve gerek Dünya 

mikyas ında bir otoritesi vardır. Cami Beyle beraber diğer müess is arka

daşlar resmî müracaat ı yapmak üzere iken Doktor Şefik Hüsnü Bey key

fiyetten haberdar oluyor; Cami Beyi ziyarete geliyor. Doktor Şefik Hüsnü 

Bey de bu resmî müracaata iştirak arzusunu izhar ediyor. Bunun üzeri

ne Cami Beyin muvafakat ve tensibiyle Fehmi, Doktora program ve ni

zamnamey i götürüp gerekli bazı tadiller yapıl ıyor. Bu son muadde l şekli 

Sabiha Hanım görüyor. O da iştirak arzusunu izhar ediyor. Bu suretle 

resmî müracaat (Cami Bey, Şefik Hüsnü Bey, Sabiha Han ım ve biz im 

genç arkadaşlar ) tarafından yapı lması kararlaştırı lyor. Tam bu devrede 

Sabahatt in Ali Bey Ankara 'dan İstanbul'a geliyor. Keyfiyet Sabahatt in ' in 

de kulağ ına gitmiş. Sabahatt in keyfiyeti Fehmi 'den tahkik ediyor. Ve as

lı o lduğunu öğrenince Partinin neşriyat işlerine tahsis edi lmek üzere bu 

işe otuz bin lira koyabileceğini ve bu müracaata Esat Âdil Beyin de itha

linin faydalı olacağını söylüyor. Bu 30 bin lira işi doğrudur. Yapı Kredi 

Bankas ında bulunuyordu. Fehmi bu işe muvafakat ediyor. N i zamname 

ve programın Esat Âdil 'e gösteri lmesi ve resmî müracaata imza koyması 

için Fehmi, Esat Âdil Beyin ziyaretine gidiyor. 

Esat Âdil Bey müracaat ın, Sabahatt in Ali Beyin koyacağı otuz bin li
ra ile kurulacak matbaanın tesisinden sonra olmasını daha doğru bulu
yor. Cami Bey, Şefik Hüsnü Bey, Sabiha Zekeriya Hanım bu fikre meyle
diyorlar. Ve genç arkadaşları da bu fikre imale ediyorlar. Halbuki ben bu
na şiddetle muarızdım. Eğer bir mektupla keyfiyeti doğru bulmadığ ımı 
bi ldirdim. Fakat tesir göstermedi. Şimdi sebebini de sana bi ldireyim. 

Hatırlarsınız ki o devirlerde Cumhuriyet Bayramında siyasî suçlar 

için bir af ilânı mevzubahis idi. Partinin kurulması gecikecek olursa bu 

takdirde hapiste ve sürgünde bulunan Nazım Hikmet, Ker im Sadi, Hain

di Şamilof, Doktor Hikmet ilh serbest kalacaklardı. Böyle bir merkez i si

yasî partinin, yani içine Nazım Hikmet'i , Kerim Sadi'yi, Şefik Hüsnü'yü, 

Hamdi Şami lo f u alacak bir partinin o zaman kurulmasına maddeten im

kân yoktu. Zira Nazım Hikmet, Hamdi Şamilof, Mustafa Bört lüce, Hüsa

mett in Özdoğu ilh. arkadaşların partiden çıkarı lmaları vaktiyle Doktor 

Şefik Hüsnü Beyin bunları sırasıyla (Balkan Partisine) ve komünterne , 

bunlardan bir kısmının Stalin'e muhal i f olan Birkel immof Grubu ile ve 

diğer bir kısmının Türkiye Polisi ile işbirliği ettiklerine dair sunduğu ra

pordur. 
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İşte bu sebeplerden ötürü aziz kardeşim Nazım Hikmet ' le , Şefik Hüs
nü 'nün aynı arabada koşulmalar ına imkân yoktur. Halbuki parti daha 
evvel kurulur ve merkezi bir hüviyet kazanır ve parti baş ında Şefik Hüs
nü değil de mesela, Cami Bey görülecek olursa öyle sanıyorum ki bu dar
gın arkadaşlar ı birleştiren çimento vazifesini, Cami Bey görebil ir. Aziz 
kardeş im, bu suretle partinin bir konklomera manzaras ı göstermesine 
rağmen zamanla bu ihtilafda tasfiye edilerek partinin mütecanis bir hal 
göstermesi imkân dahil ine girer. Parti n izamnamesinde idare heyet inin 
nisbî temsil usulüyle kurulmasını koyuşumuzun sebebi de hapisten ve 
sürgünden dönenlere mevcut kuvvetli bir teşkilât içinde be led i lmeden ve 
tecrit edi lmeleri imkânı o lmadan çalışabilecekleri hakkında i tminan ver
mekten ibaretti. Bu suretle parti, hapis ve sürgünden gelenlerin faaliye
te başlayacakları zamana kadar kuvvetlendiri l irse bu takdirde hapisten 
gelenlerin mevcut partiye iltifat edecekler bedihi idi. İşte bu endişemi ar
kadaş lar ıma bildirdim. Fakat maalesef muvaffak o lamadım. Bu suretle 
parti zamanında kurulamadı . 

Binaenaleyh parti için müracaat aralık ayı içinde usulen o lması lâ
z ımdır. Fakat 4 Aralık hadisesi bütün projeleri alt üst etti. Sıkı yönet im 
kaldır ı lmadı. Bunu karanlık günler takip etti. Sabiha Hanım ve Cami Bey 
hapse girdiler. İşte Cami Beyin ve Sabiha Hanımın içeride bu lunduğu 
günlerde Fehmi Esat Adil 'di, Şefik Hüsnü ile tanıştırdı. Bununla anlaşa
madı lar. Kısa bir müddet sonra Esat Adil tek başına Türkiye Sosyal ist 
Partisini kurmağa teşebbüs etti. Bu teşebbüsü de Şefik Hüsnü 'nün te
şebbüsü takip etti. Esat Adil ' in programı, tamamiyle şahsına aittir. 
Esad' ın durumunu ve programını anlatmak üzere Behçet z iyaret ime gel
di. Uzun boylu görüştük. Ve şu noktalarda mutabakat hal inde kaldık. 

A ) Hareket, hareket o lma itibariyle desteklenmelidir. 

B) Türkiye Sosyalist Partisi adı, efradını cami ve ağyarını mani bir ta
bir o lduğu için tamamiyle tahaccür etmiş bir kel imedir. Yar ın, cemiyet ler 
kanunu ve ceza kanunu değişecek olursa (Ovenist) mahiyette olan bu 
programa (Marksist ) bir hüviyet vermek icap edecektir. Halbuki bu ta
haccür etmiş isimle bu yeni veçheye geçemeyiz. Bunun yerini elastiki bir 
is im o lmak üzere (emekçi ve köylü) isimi verilmelidir. 

C) Mevcut cemiyetler kanunu ve diğer kanunî mevzuat arızidir. Kısa 
bir müddet sonra değişecektir. Bu itibarla programın d inamizmini temin 
için, n i zamnamede programı tadil işinin kongrece o lması gibi bağlayacak 
bir hüviyet olmalıdır. Muvakkat Merkez heyeti programında tadilat yapa
bilmelidir. N i zamname buna göre tanzim edilmelidir, hükümler in i ver
dikti. 
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Aziz kardeşim, bütün bunların dışında olarak parti kuruldu. Dikkat 
edil irse; benim durumun bir tarafta ilk program ve n izamnamesi tarafım
dan yapı lmış olan Türkiye Köylü ve Emekçi Partisini Doktor Şefik Hüsnü 
resen tesis etmiş, diğer tarafta da program ve n izamnamesiy le a lâkam ol
mayan, fakat arkadaşlarım tarafından kurulmuş bir Türkiye Sosyal ist 
Partisi arasındadır. 

Aziz dostum, böyle bir durum karşısında siz kalırsanız ne yapars ınız? 
Bunu düşününüz . Ve benim durumumu da bu şekilde tespit ediniz. 
Türkçesi , iki cami arasında binamaz bir haldeyim. 

Şefik Hüsnü 'nün sarı defterindeki ( intihabattan sonra iht imalat ) diye 
yazdığı notlar dikkate şayandır. Bu notlar 1946 int ihabat ından sekiz gün 
sonra ka leme alınmıştır. Müsaade buyurulursa kısaca okuyal ım. 

Doktor Şefik Hüsnü'nün (Seçimlerden sonra sınıf mücadeles in in gös
terdiği manzara ) başlığı alt ında 29 Temmuz 1946 günü yazdığı on mad
delik bu yazının ikinci maddes inde (Bu mücadeleye örtülü şekil lerde ve 
bi lhassa Mareşala tarafarlık nikabı altında ordu da kar ışmış ve ordu 
kadrolar ında bir ekseriyet değilse bile ekseriyete yakın büyük bir ekalli
yetin bugünkü inhisarcı rej imden hoşnut olmadığı ve muhalefet i destek
lemek azminde bulunduğu belli olmuştur. Bu vakıanın, iktidar kavgası
nın gelecekteki gel işmelerinde çok mühim bir rol oynayacağı anlaşı lmak
tadır) dedikten sonra siyasî partilerin teşekkülünü ve halk aras ında mev
cut mücadele ler i tetkik ederek beş ihtimalin bu lunduğunu yazan Şefik 
Hüsnü birinci ihtimal olarak (Demokrat muhalefet ve Mareşal Mecl iste 
seçimlerin meşruiyetini tanımadıklarını ve millî iradenin kendini göster
mediğini ilan ve toptan istifa ederek mücadeleyi halk arasına intikal etti
rirler). Veya ikinci ihtimal olarak da (Bu takdirde ya Halk Partisi bu hu
sumet i lanına aynı sertlikle cevap verir ve meclisi devam ettirerek mem
lekette yeniden bir tethiş nizamı yaşatarak tek partili bir Millet Meclisi 
yaşa tmaya uğraşır) demektedir . 

Yaz ının sekizinci maddes inde ise (Bu ihtimallerden en m ü h i m olanı 

birincisidir. Bu şekilde mücadele halk arasına ve köylere intikal ettirildi

ği takdirde bizim bütün gücümüzle ona katı lmamız, Mareşal ve Demok

rat Partiyi desteklememiz, bütün teşkilâtımızı ve faaliyetlerimizi bu mü

cadelenin icaplarına göre ayarlamamız icap eder. Dikkat edeceğimiz nok

ta Demokrat Partinin idarecileri o lmaya namzet olanları m ü m k ü n oldu

ğu kadar sosyalist demokrasiye doğru çekmeye gayret etmek ve bu içti

maî bünye değişikliğini gerçekleştir i lmesine bizzat iştirak edebi lmemiz i 

sak lamaya uğraşmaktır . Bu vadide bir çok başarılar elde edebi leceğimiz

den katiyen şüphe edilemez. 
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Bunun için teşebbüsü bir an bile elden b ı rakmamamız diğer parti le

rin idarecileriyle teması kaybetmemeye dikkat etmemiz kifayet eder. Bu 

ihtimalin tahakkukuna diğerlerinden daha çok inanıyoruz) diyor ve ikin

ci ihtimal hakkında da (İkinci ihtimal mevcut ist ibdada karşı mücade le 

nin en vah im şeklidir ve kanlı bir devrime muadildir. Halk Partisinin ar

kas ında İngiliz Emperyal izminin bulunması ve böyle bir va tandaş hürri

yet inin neticesi neye varacağı önceden imkansızl ığı ve bi lhassa Halkçı la

rın orduya dayanamayacaklar ının anlaşı lmış bulunması dolayısıyla işle

rin bu yola döküleceğine inanmıyoruz. Bu ihtimal mevcut ihtimallerin en 

zayıfıdır. 

Fakat bu keskin mücadelede daha mühim rol bize düşeceğini ve düş

manın ateşine ilk olarak bizim maruz kalacağımızı bir an bile unutma

malıyız. Buna karşılık da sonunda muzafferiyet bize iktidar yo lunu aça

cak ve çok mesuliyetler yüklenmemiz i gerektirecektir) diye yazıl ıdır. İşte 

1946 seçimlerinden sonra vukua gelen olaylarla bu yazılar karşılaştırı l ır-

sa Komünist Partisinin oynamak istediği mühim rolün neden ibaret ol

duğu kolayca anlışılır. 

7. - Teşkilâtın genişliğini gösteren ve yine Şefik H ü s n ü n ü n el yazıs ı 

ile yaz ı lmış notlarında : 

Parti şubeleri: 

İstanbul, Ankara İzmir, İzmit, Ayvalık, Eskişehir, Samsun, Adana, 

Ayntap, Kayseri (kurulmak üzere) 

Parti rabıtaları veya yalnız sendikaları bulunan yerler: 

Zonguldak, Sivas, Aydın, Hatay, Mersin, Tarsus, Bursa, Nazilli, Edir

ne, Çanakkale , Balıkesir. 

Partinin nüfuz ettiği sendikalar: 

İstanbul 'da: 

Tütün işçileri, ayakkabıcılar, madenî eşya işçileri, Bakırköy Dokuma

cılar Sendikası , inşaat işçileri, matbuat kafa kol işçileri, motorlu kara 

nakliyatı işçileri, şehir sendikalar birliği, 

Bizim o lmayan sendikalar: 

Türkiye Deniz ve L iman işçileri, Türkiye Dokumacı lar , Tekel işçileri. 

İzmir sendikaları : 

Müstahdemler sendikası, tütün işçileri, Halkapınar dokumacı lar , 

matbuat kafa ve kol işçileri, inşaat işçileri (kurulmak üzere) ayakkabı iş

çileri; bölge sendikalar birliği. 
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Kocael i sendikaları: 

Kâğıt ve selüloz fabrikaları işçileri, nakliye işçileri, bölge sendikalar 

birliği. 

Ankara sendikaları: 

Unlu maddeler imalathaneleri işçileri, madenî eşya ve makine işçileri. 

Zonguldak: 

Kömür madeni işçileri. 

Samsun: 

Tütün işçileri. 

Adana: 

İplik dokuma fabrikaları işçileri - inşaat işçileri. 

Ayval ık: 

Zeyt inyağı ve sabun imalathane ve fabrikaları işçileri. 

Bursa: 

İpekli mensucat ı fabrikaları işçileri. (Kurulmak üzere) 

8. - Cami Baykut, Zekeriya Sertel ve Şefik Hüsnü 'nün münasebet le 
ri aşikâr bir keyfiyet o lmakla beraber, yüksek huzurunuzda okuduğum 
Abid in Nesimi 'nin mektubu da gösteriyor ki bu partice ver i lmiş kararlar, 
Cami Baykut 'un delaleti ile Mareşale intikal ett ir i lmekte idi. Mareşal Ca
mi Bey ile sınıf arkadaşı idiler. Gençlik çağında hararetl i bir vatanperver 
olarak tanıdığı Cami Beyin, Süleyman Nuri vakasıy la da sabit o lduğu 
veçhile, bir Rus organı o lduğundan muhtemel ki haberi yoktu. Cami Bey 
bu münasebet ler i istismar ederek Mareşale müteaddid hareketler yaptır
mıştır. Bunlardan bir tanesi de İnsan Haklarını Koruma Cemiyet i mese
lesidir. Rahmet l i Profesör Kenan Öner de aynı şekilde aldat ı lmış durum
da idi. 

Mareşal in bazı hareketleri ile Şefik Hüsnü 'nün ihtimaller diye yazdı
ğı hususlar arasındaki münasebet herhalde gözden kaçmayacak husus
lardandır. 

İşte bu da komünist taktiğinin nasıl çalıştığını, nasıl iğfalkâr o lduğu
nu gösteren bir misal olarak ele al ınmış ve yüksek huzurunuzda arz 
o lunmuştur . 

Ş imdi Sosyalist Parti hakkındaki maruzat ımıza geçiyoruz. 

Türkiye Sosyalist Partisi: 

Liderliğini (Esat Adil Müstecabi )nin yapmakta olduğu "Türkiye Sosya

list Partisi"; iç rej imimizdeki demokrat ik gel işmelerden faydalanarak, 
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sosyalistl ik perdesi alt ında resmen legal sahada çal ışmaya baş lamış olan 
bir komünis t teşekküldür. 

Gerek (Türkiye Sosyalist Partisi) gerek Dr. Şefik Hüsnü 'nün idaresi 
alt ındaki (Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi) ; 1946 yı l ında açık 
faaliyete geçerken, kanunî sebep ve zaruret alt ında (Komünist l ik ) vasıfla
rını, daha doğrusu birer komünist partisi olduklarını g iz lemek mecbur i 
yet inde idiler. Bunun için her ikisi de (Sosyalistl ik) maskes i alt ında faali
yete geçmiş oldular. 

Rengi, mezhebi bir olan bu iki kardeş parti kurulup faaliyete geçmez
den evvel, el imize geçen bir vesikaya göre; bunlar tek bir parti hal inde 
meydana çıkacaklardı. Araya birtakım maniler girdi. Kurucu vaz iyet inde 
hükümete müracaat etmesi kararlaştırı lan (Cami Baykut ) ile (Sabiha Ze-
keriya Sertel ) in o sırada tevkif edi lmiş olmaları ve (Esat Adi l ) ile (Şefik 
Hüsnü ) nün o zaman da anlaşamamalar ı yüzünden evvela Esat Adi l 
(Türkiye Sosyalist Partisi) ni kurmuş hemen arkasından da (Şefik Hüs
nü) Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi için teşebbüse geçmişt ir . 

Şayanı dikkat olan bir nokta; meşhur komünist lerden (Abidin Nesi-
mi) bir parti programı ve n izamnamesi hazırlayarak Anado lu 'da bu lun
duğu yerden sıkıyönetim çevresi dışına çıkarılıp gönderi ldiği Bilecik'ten, 
İstanbul 'a göndermiş ve partiyi kurmak için Cami Baykut taraf ından hü
kümete müracaat edilmesini istemiştir. Abidin Nesimi 'nin foto kopyas ı 
mevcut mektubuna göre. Şefik Hüsnü ve Sabiha Zeker iya Sertel bu işe 
sonradan katılmışlardır. Fakat bunlar, tuttukları yo lda ayrılıklar o lduğu
nu kendi müntesipleri vasıtasıyla iddia etmişlerdir. Bi lhassa Esat Adil fa
sı lalarla ç ıkarmakta olduğu (Gerçek) adındaki gazetesiyle kendis inin ve 
part is inin sadece sosyalist o lduğunu iddia etmiştir. Halbuki bu gazete 
Moskova 'da çıkan Pravda Gazetesinin Türkçe karşılığı olan (Gerçek) adı
nı a lmayı kendisine bir şeref addettiği gibi; açık neşriyatlarıyla da Sovyet
ler tarafını iltizam etmiş ve memlekette sınıf mücadeles ini körükleyerek 
komün i zm propaganda ve tahrikatını yapmıştır . Bundan dolayı halen 
yarg ı lanmakta olan bu gazetenin bu yoldaki faalyeti; bilirkişi raporuyla 
da teeyyüt etmiştir. Gazetenin sahibi ve başyazarı (Esat Adi l ) o lduğuna 
göre adalete intikal etmiş olan suçun faili de şüphesiz başta Esat Adil ol
mak üzere diğer bir kaç sosyalist partisi mensubu arkadaşlarıdır . 

Gazeteyi f inanse eden zahiren eski komünist lerden (Reşit Menteş) 'dir . 

Bu adamın karısı (Safiye) de eski komünist lerdendir . Her ikisi hakk ında 

da vaktiyle resmen tahkikat yapı lmış hatta tevkif o lmuşlardır . (Safiye) 

Sovyetler 'e casusluktan ve komünist l ikten dolayı hapse m a h k û m o lmuş 

olan ( İbrahim ve Kâzım Topçuoğlu) kardeşlerin kız kardeşidir . İbrahim 
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Topçuoğlu başına topladığı bir kısım komünist ler le ş imdi İzmir 'de Esat 
Adil ' in partisinin vilâyet komitesinde idare heyetindedir. 

(Gerçek) Gazetesi bir taraftan da Amerikal ı lar lehinde, komünist ler 
a leyhinde ufak tefek yazılar neşretmiştir. Bu yüzden Moskova Radyosu
nun tekdir ve tevbihine de maruz kalmıştır. Fakat bunlar ın hepsinin ba
sit birer komünist taktiği o lduğuna şüphe edi lmemiştir . Nitekim hadise
lerin cereyan tarzı bu şüphenin ne kadar haklı ve yer inde o lduğunu is-
bat etmiştir. Bu çekişmeler, atıp tutmalar devam edip g iderken, bir taraf
tan da (Tas) Ajansının Türkiye mümessi l ler i , gazeteyi ve Esat Adü'i ziya
ret etmişler, samimi hasbahal lerde bulunmuşlardır . Bi lhahara da vaziyet 
düzelmiş, Moskova Radyosu Gerçek Gazetesinden iktibaslar y apmağa 
başlamışt ır . 

Gazete, sürüm yapamadığ ı ve günlük masrafının o ldukça ağırlığı, in
tişara başladığı günden beri yapmakta olduğu fedakârlığı devam ettire-
memiş ve gazete kendil iğinden kapanmıştır . 

Tespit ettiğimize göre Esat Adil tanıdıklarına: 

- "Sosyal izm devresini at latmadan komünizme geçmenin doğru olma
dığını" söylemiştir. 

Gizli çal ışan ve gizli bültenler neşreden (T.K.P.) de bu konuyu aynı şe
kilde düşünmekte ve teşkilâtına yayınladığı gizli bül tende bu fikri şöyle
ce izah etmektedir : 

- "T.K.P. 'nin siyasî gayesi; proleterya diktatörlüğü vasıtasıyla sosya
l izmin kuru luşuna gir işmek ve sosyalizmi kurduktan sonra (sınıfsız 
plânlı kardeş cemiyeti ) şekli olan komünizme varmaktır . " 

Görülüyor ki, Esat Adil ' in düşüncesiyle, gizli T.K.P. 'nin gayesi arasın
da şekil itibariyle hiçbir fark yoktur. 

Sosyal ist Partisi İdare Kurulu içinde Moskova yetişt irmesi m a h k û m 
komünist ler vardır. (Mustafa Börtlüce, Sarı Mustafa) bu zümredendir . 
Aynı vasıfta olan (Hüsamett in Özdoğu) da Sosyalist Partisi sıkı yönet im 
taraf ından kapat ı lmazdan evvel partinin teşekkül ve taassuvuna çal ışmış 
bir kimsedir . O sırada el imize geçen ve halen arşivimizde bu lunan bir 
mek tubuna göre Hüsamett in Özdoğu; davanın yegâne ve hakiki mümes 
silinin sosyalist partisi o lduğunu, emekçi ve köylü partisinin sonradan 
meydana geldiğini, kuvveti zaafa uğratan ikilik yaratan bu hareketleriyle 
Şefik Hüsnü Partisinin davaya ihanet etmekte o lduğunu, kendi ler ine il
tihak etmesi lâzım geldiğini bir dostuna uzun uzadıya izah etmiş ve dos
tuna bu iki partiden hangisine girmek isterse fikrinde muhtar o lduğunu 
bildirmiştir. Hüsamett in Özdoğu şimdi İstanbul 'da (Yeditepe) dergisini çı
karmaktadır . 
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Keza, sosyalist partisinin müteşebbis merkez icra komitesi aras ında 
tanınmış komünist ler bulunduğı gibi, halen devam etmekte olan part inin 
haftalık toplantı larına iştirak edenler arasında da komünist l ik ler i tespit 
edi lmiş kimseler vardır. Yine bunlar arasında öteden beri sendika işleriy
le uğraşmış ve işçi kütlelerine nüfuza çalışmış e lemanlar da bu lunmak
tadır. 

Parti toplantı larında konferanslar veri lmekte, hâdiseler marks i zm ve 

sosyal izm zaviyesinden tetkik ve tahlil edilmektedir. Bu arada komün i zm 

doktorinler ine de temas edilmektedir. 

Mayıs 1951 sonundaki bir konferansında Esat Adil hulaseten şunla

rı söylemiştir: 

"... Türkiye Sosyalist Partisinin dışında kalmış sosyalist cenaha men

sup muarız lar ımız bizi yanlış anlıyorlar. Haksız tenkid ve isnat larda bu

lunuyorlar. Türkiye 'nin kendine has şartlarına bakmadan Avrupa 'dak i 

müsai t duruma gere mukayese yapıyorlar. Bu yüzden bana ve partili ar

kadaş lar ıma insafsızca (satılmış), (polis) isnadında bulunuyor lar . 

Marks izmin bir adı da mücadele ilmidir, biz marks izmin tekamülcü 
prensibine dayanıyoruz. İnkılâpçılık; tekamülü kendi haline b ı rakmaya
rak organize etmek ve ileriye doğru hızlandırmak manas ına gelir..." 

Esat Adil , bundan sonra partide teşkilâtın inkişaf edememes i sebep
lerine temas ederek: "Sosyalist n izamda alışılmış şeylerden vazgeçme ve 
bir değişiklik mevzuubahis o lduğunu, evvela halkın buna al ışt ırmak lâ-
zımgeldiğini , Çarlık Rusya ile Osmanl ı İmparatorluğu arasında devam 
eden harplerin intikam ve düşmanl ık hislerinin istismar edi lmekte oldu
ğunu, bu sebeplerden dolayı Türkiye 'de sosyalist hareketler in halkça be-
n imsenmemekte o lduğunu, bazı sosyalislerin ürkütücü metodlarla, me
sela mülkiyet aleyhindeki tezlerle otaya çıkmaları da aksi neticeler verdi
ğini, part ice mücadelede bunların birinci p lânda dikkate al ınması lâz ım-
geldiğini. . ." söylemiştir. 

Esat Adil ' in bu konuşmalar ında sosyalistlik perdesi alt ında komüniz 

mi kasdetmekte o lduğuna hiç şüphe yoktur. (Sosyalist cenaha mensup 

muarız lar ımız ) cümlesiyle Şefik Hüsnü ve Nazım Hikmet gruplarını ima 

ettiği sarihtir. Çünkü, biz biliyoruz ki diğer komünist gruplar Esat Adil ' i 

ve partisini oportünist olmakla itham ediyorlar. Esat Adil de konferans

lar ında kapalı cümelerle bunlara cevap vermiş oluyor. 

Esat Adil ' in: "... tekâmülü kendi haline b ırakmayarak organize etmek 

ve hız landırmak.. . " lâzım geldiği yolundaki noktaî nazarı da sosyal izmde 

tedrici tekâmülü kabul etmediğini, bunun teşkilâtlandırı larak hızlandı-
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rı lması gerektiği kanaat inde bulunduğunu gösteriyor. Diğer komünist le 

rin düşünceler i , gayeleri de bundan farklı değildir. Keza sosyal izmin in

kişaf edememes i sebeplerini tahlil ederken Sovyet Rusya ve Türkiye hal

k ına ait olarak ileriye sürdüğü fikirleri de şayanı dikkattir. Çeşitl i kay

naklardan gelen bilgilere göre, memleket imizde komünizmle mücade le 

ş iddet lendikçe, gizli çalışan Şefik Hüsnü ve Naz ım Hikmet grupları ara

sında sosyalist partiye girmek, bu suretle kendilerini garanti alt ına aldık

tan sonra Esat Ad i l i , partisi başından uzaklaşt ırmak ve partiyi ele geçir

mek temayülleri de hasıl o lmuştur. İllegal faaliyetin muhatara lar arz et

mesi , parti lerin gayelerinde bir fark bu lunmamas ı tehlikeye at ı lmak veya 

muattal kalmaktansa, gayeye hizmet edebi lmek düşüncesi bu temayülün 

ar tmas ına sebep olmuştur. 

Şu halde aynı gayeyle çalışan bu iki parti niçin bir leşemiyor? Gizli 
programlar ı ve gayeleri bir o lduğu halde, aradaki ikiliğin ve zıddiyetin se
bebi; sırf şefler arasındaki anlaşmazl ık ve çekememezl ik o lduğu tered
dütsüz söylenebilir; çok iyi biliyoruz ki bu anlaşmazl ık ve çekememez l ik 
yalnız Esat Adil ile Şefik Hüsnü arasında değildir. Bunlara bağlı zümre
ler arasında, eski ve yeni nesil komünistler arasında; Naz ım Hikmet ve 
onun etrafında bulunanlarla diğerleri arasında da ezeli ve ebedî ihtilâflar 
öteden beri sürüp gitmektedir; bu geçimsizl iğin ve anlaşmazl ığ ın da bir 
tarihçesi vardır; Türkiye komünist partisi içindeki ilk fırtına, millî müca
dele yı l lar ında ve onu takip eden senelerde kopmuştur ; Parti V iyana 'da 
ikinci kongresini aktederken, doktor Şefik Hüsnü ile Naz ım Hikmet ara
s ında ihtilâf baş göstermiş, parti içinde muvafakat ve muhalefet grupla
rı meydana gelmiştir; hatırı sayılır nüfuzlu idareci lerden bir k ısmı Naz ım 
Hikmet tarafını tutmuştur bunların arasında şimdi Moskova 'da (Erdem) 
iğreti adıyla yorumculuk ve spikerlik yapmakta olduğu rivayet edi len (Laz 
İsmail ) ; Moskova Şark Enstitüsü yet işt irmelerinden (Hamdi Şamilof ) ve 
(Sarı Mustafa - Mustafa Bört lüce) gibi e lemanlar da vardır. 

Doktor Şefik Hüsnü tarafını tutanlarla, Nazım Hikmet' i i l t izam eden

ler arasındaki çekişme, o tarihten beri devam edip gelmektedir . Meselâ 

Mustafa Bört lüce hâlâ Şefik Hüsnü'ye muhal i f bulunmakta . Naz ım Hik

met adeta tapınmakta ve Esat Adil ' in partisi içinde çal ışmakta. Hamdi 

Şamilof; Naz ım Hikmet ve onunla birlikte hapisten çıkan eski komünist 

ler grubu içinde bulunmaktadır . 

İlk mücade lede Şefik Hüsnü galip geldi. Rakiplerini ve hatta o zaman 

kendi tarafını tutmuş olan şeflerden bazılarını sonradan komünterne şi

kâyet etti. Moskova Şefik Hüsnü'yü iltizam ettiği için, mevki ini kuvvet

lendirmiş oldu. 
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Bil inen bir hakikattir ki, Doktor Şefik Hüsnü Türkiye 'de komün i zm 

cereyanlar ının da ima başında bulunmuş, 32 seneden beri değ işmez bir 

lider olarak faaliyetine devam etmiş, partinin harici bürosunu kurmuş ve 

komüni tern ile olan münasebet ler ini tanzim etmiş bir kimsedir . Parti 

iç inde başgösteren bütün ihtilâflarda, idareciler arasında hasıl olan ayrı

l ıklarda ve hatta partinin ekseriyetini teşkil eden grubun baş ından ayrıl

mamışt ır . 

Otuz sene evvel olduğu gibi, bugün de Şefik Hüsnü'yü beğenmeyen 

hatta onu ihanetle suçlandıran zümreler vardır. Partisiyle legal sahaya 

atıldığını doğru bulmayarak tenkit edenler, artık bunadığını , l iderlik ya

pamadığ ını iddia edenler, Moskova 'nın gözünden düşmüş o lduğunu ileri 

sürenler vardır. Fakat memleket in içinde ve dışındaki gizli komünis t fa

aliyetini idame ettirenler. Şefik Hüsnü grubuna dahil olan komünist ler

dir. 

Durum bugün daha karışıktır. T.K.P. içindeki zümre ihtilafı yalnız iki 

l iderin geçimsizl iğ inden ibaret değildir. Vaziyeti şöylece tasnif e tmek mü

nasip olur. 

A ) Başlangıçtan bugüne kadar Türkiye 'deki komünist hareket ler inin 

rehberl iğini yaptıklarını davanın bugüne kadar devamını ve yapı lmasın ı 

kendi ler inin temin ettiklerini ileri sürerek komünist hareket ve faaliyet

lerin baş ından ayrı lmak istemeyen Doktor Şefik Hüsnü Grubu; 

B) İllegal çal ışmaların müsbet bir netice vermediğini ve veremeyeceğ i 

ni açık bir parti faaliyeti içinde daha emniyetl i adımlarla yürüyerek daha 

faydalı neticeler a lmakta olduklarını, sendikalara ve işçi kit lesine nüfuz 

edebildiklerini iddia eden Esat Adil Grubu; 

C ) Şefik ve idareciliği başkalarının ele a lmasına pek de tahammül ler i 

o lmayan kıdemliler (Nazım Hikmet Grubu) ; 

D) T.K.P. ce partiden refüze edilenler ve diğer gruplara henüz iltihak 

etmeyenler . 

E) Bu gruplar dışında kalmış, irtibatlarını kaybetmiş münferi t komü

nistler zümresi . 

Bunlar arasında şayanı şükrandır ki, bugün bir birlik yoktur . Bu 

gruplaşmalar , yalnız bir yerde değil, komünist teşkilâtının geliştiği her 

yerde aşağı yukar ı böyledir. Fakat şurasını önemle arz edel im ki bütün 

gruplar ve fertler yine komünist parti ve gayeleri için faaliyet göstermek

tedirler. Esasta ayrılık mevcut değildir. 

Bu grupların birleşmesi ihtimali yok mudur? 
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Vardır. Nitekim Nazım Hikmet' i kurtarma kampanyas ı , Şefik Hüsnü 

grubuna ve Üniversite koluna bağlı olanlar tarafından idare edilmiştir. 

Hatta bu münasebet le Nazım Hikmet ve Şefik Hüsnü gruplarının bir yak

laşma ve an laşma arifesinde olduğu söyleyenler olmuştur. Esat Adi l par

tisine mensup olanlardan da bu kampanyaya iştirak edenler bu lunmuş

tur. Gruplar arasındaki ikiliği ve ayrılığı tenkit eden, bir leşmek lüzum ve 

zaruretini ileriye süren komünist lere de tesadüf edilmiştir. 

Partiler arasında bir leşme ve anlaşma teşebbüsü, 1946 yı l ında yapı l

mıştır. Dr. Şefik Hüsnü 1946'da tevkif edildiği zaman evrakı aras ında bu

lunmuş olan ve Şefik Hüsnü ile Esat Adil ' in yan yana imzalarını taşıyan 

(Andlaşma) nın foto kopyesi arşivlerimizdedir. Bu andlaşmanın bir de 

müzakere zaptı vardır ki, bu da parti mümessi l ler i tarafından imza edil

miştir, müzakere zabtında: "... Partiler arasındaki ikiliğin bugünkü şart

lar alt ında elverişli tarafları o lmakla beraber.. ." diye bir kayıt vardır. 

Bundan anlaşıl ıyor ki, her iki parti de, ikiliğin kendilerine bir fayda te

min ettiğine kanidir. Fakat aynı cümlenin altında, her iki part inin de 

prensip ve programlar ında beraberl ik bu lunduğunu, müşterek gaye için 

bu parti lerin birleşmelerinin zaruri o lduğunu açıkça ifade etmişlerdir. 

Bu vesikalar göstermiştir ki, iki parti arasında bariz bir fikir ihtilâfı 
yoktur. İhtilâfın sebebi, partilerin başlarında bulunanlar ın şeflik ve lider
l ikten ayrı lmak istememeleridir. Mesela Şefik Hüsnü: (Türkiye Sosyal ist 
Partisi ) kendisini lağveder ve şefi ve teşkilâtiyle beraber (Türkiye Sosya
list Emekçi ve Köylü Partisi) ne iltihak ederse; buna itiraz etmiyoruz, 
çünkü kendisi gene lider olarak kalıyor ve bittabi bunu memnuniye t l e 
kabul ediyor. Fakat bu teklifi Esat Adil kabul etmiyor; (Müzakerey i akim 
bıraktırıcı ) bir teklif diye vasıflandırıyor. 

İki part inin esasta bir o lduğunu, aralarında hiçbir prensip farkı bu

lunmadığ ını kabul ettikleri halde, programlarını birleştirerek, rehber 

kadrolarını müsavi şekilde koyarak, üçüncü bir parti hal inde ve (Türki

ye Birleşik Sosyalist Partisi) adı altında faaliyet sahasına atı lmalarını ve 

iki partinin topyekûn teşkilâtının birleştiri lmesini de Şefik Hüsnü kabul 

etmiyor. 

İki part inin ayrı çal ışması, fakat çal ışma sahaları ayrı larak, yani : 

T.S.P. İnkılâpçı münevver ler ve sosyal izme meyil gösteren burjuva ta

bakaları arasında faaliyetini teksif etmesi; 

T.S.E.K.P. 'nin de emekçi ler sınıfının inkılâp hareketini sevk ve idare 

etmesi , fakat partilerin çal ışmalar ında taarruzlar ve tedahüller vukua ge

t ir i lmemesi teklifine karşı yapı lan müzakerelerde: "... parti lerin aynı ma-
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hiyette oldukları ve aynı içtimaî tabakalar arasında faaliyette bu lunmak

tan vaz geçemeyecekleri . . . " neticesine varıyorlar. 

Bu vesikalar ve o tarihten sonra tespit edi lmiş olan olaylar serahatle 

ifade etmektedir ki, (Türkiye Sosyalist Partisi) Türkiye 'de asıl adını gizle

yerek açık, meşru parti faaliyetine imkân bu lmuş olan bir partidir. 

23.6.1951 Cumartes i günü, sosyalist partisi haftalık toplant ıs ında 

Esat Adi l müstecabi bir konuşma yaparak, Fransız seçimlerinin neticele

r inden, İran meselesinden ve Türkiye 'de kurulacak (Köylü Partisi) ne kar

şı sosyalist partisinin alacağı vaziyetten bahsetmiştir . 

Fransız seçimlerinden bahsederken; Fransa'da yen iden kurulan ka

binenin mutedi l ve bitaraf bir siyaset takip etmeye mecbur o lduğunu, bu 

kabineden inkılâpçı bir hareket beklenemeyeceğini söylemiştir. 

İran meselelerini izah ederken de, İran'ın saf değiştirdiğini, inkı lâpçı 

safta yer alacağı, bundan sekiz ay evvel Amer ikan isteklerini reddetme

siyle belli o lduğunu ve bu hususa o zaman kendisinin (Gerçek) Gazete

sinde temas etmiş o lduğunu anlatmıştır. 

Bundan sonra kurulacak (Köylü Partisi) ne sözü intikal ettirerek; "... 

böyle bir parti kurulacağını işittim. Biz hem işçi, hem de köylüyü temsil 

e tmek ve onlara dayanmak iddiasındayız. Esasen (Marks) da, köylüyü bir 

sınıf saymamakla beraber, işçi sınıfının rehberl iğinde onu yard ımcı bir 

kitle olarak kabul etmektedir. Biz inkılâbı yalnız işçi ile veya yalnız köy

lü ile yapamayız . Bunun için işçi sınıfı rehber olacak ve köylü ile işbirli

ği yaparak inkılâbı tahakkuk ettirecektir. Eğer yeni açı lacak parti inkı

lâpçı karakteri taşırsa, biz ona elimizi uzatırız. Onunla işbirliği yaparız . 

Aks i o lursa onunla mücadeleye geçeriz..." demiştir. 

Not: Yüksek Meclisçe de malûmdur ki komünist edebiyat ında (İnkı

lâp) kel imesi da ima (İhtilâl) manal ı kullanılmıştır ve kul lanı lmaktadır . 

Son Hadiselere Umumî Bir Bakış 

1946'dan sonra çeşitli darbeler, bizdeki komünist faaliyetini aksat

mıştır. Fakat hiçbir suretle işine devamdan men edememişt i r . Bugün 

meydana çıkmış bulunan faaliyet (müsaadenizle ç ıkmış d iyorum) bizzat 

bunlar ın başındaki sersemlerin hareketlerinden meydana gelmiştir. 

Kominform, komintern organlarını yani tali şubelerini dışar ıda tesis 

etmiş ve bunlara kısmen alenî mahiyet vermiştir. Bunlar ın belli başl ı üç 

esası vardır, sulh hareketi, talebe hareketi, işçi hareketi . 

Sulh hareketi ile, talebe hareketi münevver zümrenin el inde o lduğun

dan beraber yürürler. İşçi hareketi daha derin bir seyir takip eder. Ve giz-
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li mahiyet taşır. Sulh hareketi ile talebe hareketinin olduğu yerde komü
nist partisi vasıtasız olarak vardır. Hele bi lhassa bizde böyledir. Vakt iy le 
kom i t em , kadın hareketleri, kızıl tiyatro, kızıl sanat, kızıl deniz işçisi, 
dinsizlik ve Allah'sızlık, seksüel işler şubelerini ihtiva ederdi. Bugün sulh 
hareket i ve talebe hareketleri daha pratik, Moskova 'nın işine daha yakın
dan yarayan organlardır. Görünürde sulh hareketleri İsveç ve Paris 'ten 
doğmuş gibi gösterildi. Buraya bazı ilmî simalar da renk verdiler. Fakat 
bazı ahvalde onlar da sadece komünist faaliyetine mankenl ik etmektedir . 

Türkiye için hareketlere millî bir renk veri lerek ileri Jöntürkler hare
keti denildi. Sulh hareketi ise 1946 darbeleriyle tutunamadı . Nihayet gü
nün bir inde Behice Boran, Adnan Cemgil ' in öne atı lmaları ile meydana 
çıktı. Behice Boran Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Doçentler indendir . Ad
nan Cemgi l buradaki sanat mektebinde öğretmen ve Millî Eğit imin me
murlar ından idi. Yanlar ına cesareti olan ve ifşasında mahzur o lmayan 
mahdut bir kadro tefrik edildi. Ve görülen çıkışlar yapıldı. Bunlar Şefik 
Hüsnü 'nün vaktiyle (Ankara'daki kolum) dedikleridir. Bunlar sadece bir 
beyannameden dolayı askerî mahkemeye tevdi olundular. Bunlar da 
kendi hesaplar ına Türkiye Komünist Partisinin şerefini temiz lemiş oldu
lar. Fakat bunun komünist taktiği olan ifadesini 16 Kasım 1951 sabahı 
gazetelerde gördüğümüz Nazım H ikmet in yazısı ile anlamış bu lunduk. 

Talebe hareketlerine gelince bu hakeretler üniversitede bir sol derne
ğin kurulması ile yeniden ve aleni olarak başlamıştır. Bu derneğin adı İs
tanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneğidir. Paris'te bulunan ileri Jöntürk-
lerle irtibat halindedir. İleri Jöntürkler idare şuurunu Türkiye 'den alır, 
taktiğini Paris 'ten öğrenirler. Bunların yanında İran Kürtleri ve Ermeni
lerin ayrı birer teşekkülü vardır. İstanbul 'daki derneğin görünürde 167 
resmî azası vardı. Fakat bunlar her biri bir idealist olarak diğerlerini top
lamaya çalışır. Bu mesaî dışarıdan ve görünmeyen ist ikametlerden bes
lenir. 

Böyle bir dernek Ankara 'da da kurulmuştur. (Gençler Birliği Derneği ) 

Bugün bu resmî teşekkül ortada yoktur. 

Jöntürkler mütemadiyen Rus taktiğine uyduğundan bir takım propa

ganda malzemeler ini yurda sokmaktadır lar. Bunlar Paris'te Sovyet or

ganları tarafından tevdi edilir, onlar da Türkçe 'ye çevirirler. Bunlar y ine 

Sovyet ve sol talebe hareketleri vasıtası ile İran, Irak, İngiltere ve hatta 

Amer ika 'dan postaya verilir. Şayanı dikkattir ki bu ileri Jöntürkler birli

ğinin bazan sayısı birkaça iner, fakat bu kâğıtlar gene gelirler. Çünkü on

ların bir kişi olarak kalması da kâfi. Dost devletlerin müdahale ler i artık 

bu işlerin kolayca cereyanına mani oluyor. 
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Son tevkifat sırasında tevkif edilen Doktor Sevim Tarı, ikinci defa ola
rak Amer ika 'ya gitmek istiyor. Fransızlar vize vermek istemiyor, transit 
vizesi alıyor, seyahat belgelerini tetkik için emniyet müdür lüğüne davet 
edi l irken, üzerinde birtakım kâğıtlar görülmüştür. Kâğıtların bir inin öze
tini okuyorum. Bu nedir? Bu bayan nereye gidiyor? Bu bayanın rolü ne
dir? Bu bayan bu kâğıdı (Zeki Baştimar) dan almıştır. Zeki Başt imar 'a 
(Sevim Tarı ) yı Öğretmen Yüzbaşı Abdülkadir tanıtmıştır. Bu hazırl ığın 
bir ucu (Mihri Belli) nin elindedir. 

Mesele şudur ki; Türkiye Komünist Partisi yeni ve az tanınmış bir ida
re kurulunu harekete geçirmiştir. Bu idare kurulu şimdiye kadar uğra
dığı zarar lardan ders alarak bir taraftan Moskova 'ya sadakatini ve ana 
kaidelere bağlıl ığını gösteriyor, diğer taraftan da harekete güya yeni bir 
mahiyet veriyor. O da eski kadroları teslim almıştır. (Prensiplerini yuka
rıda arz ett im) 

Bu kâğıtlar nereye gidiyordu? Ya Paris, yahut Roma'ya g idiyordu. 
Oradan Rusya 'ya aktarılacaktı. Söz de şimdi Nazım Hikmet ' in riyasetini 
teslim aldığı Moskova 'daki (Türkiye Komünist Partisi) mümessi l ler in in 
el ine geçecektir. Bütün bunlar bu işe müstakil bir mahiyet vermek için 
sarfedilen beyhude gayretlerdir. 

Bu kâğıtların aldatıcı bir mahiyeti belki de bizzat bu tali unsurlar ın 
aldandığı taraf Marksist inhisarın ellerinde olduğudur. Marks izmin inhi
sarı bunlar da değildir. Bu işin iki ayrı sahası daha vardır. Birisi iktisa
dî işlere hiç kar ışmayan bir kültür ve politika kadrosu, diğeri de hakikat 
gibi görünen bir sosyalist hareketidir. Bunlar sosyalist işçi hareketi top
luluğu meydana getirmeye uğraşıyorlar. Ve görünürde de komünis t par
tisi bunlara hasımdır. Fakat bunlar Maksist ve Rusçu olarak işçiyi, 
Marksist şuuruna hazır lamakta diğerlerinden bir zerre farklı değil lerdir. 
İşte cenup yani harp memleketler inin ve bazı garp memleket ler in in düş
tükleri ve bugün içinde bulundukları müşkülat bu işçi vasattan ç ıkmak
tadır. Ve mese la İngiltere ve Amerika 'nın istifade ettiği müsai t durum da 
bu vasata hâkimiyetten veya bu vasatın salim bir zemin üzerinde o luşun
dan meydana gelir. 

Bu kâğıtların birinin özetini okuyorum: 

T.K.P. 

"Teşkilât Prensipleri" 

GİRİŞ: 

Partimiz, Marksist ve Leninist bir partidir. 

Üyeler, prensip, gaye, mücadele usul ve şekillerini bilmelidirler. 
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T.K.P. nazariye ve taktik sahasında olduğu gibi teşkilât mesele ler inde de 

Marksistt ir. İçinde bulunan şartlar ve tarihî duruma göre değişikl ikler 

yapılır. Fakat, pernsipler değişmez. 

A N A PRENSİPLER: 

Prensip, işçi sınıfı ve emekçi lerin kurtuluşunda önder, öğre tmen ve 

idareci olarak üzerlerine düşen vazifeyi yapmaktadır . Bu bak ımdan bur

juva, sosyalist reformist parti lerden tamamiyle ayrıdır. (Marks) ve (En-

gels) onu öncü olarak göstermişlerdir. 

(Lenin) ve (Stalin); komünist partilerinin teşkilât prensibini şöyle ha

zır lamışlardır: 

1. - Komünist partisi işçi sınıfının ileri bir parçasıdır. İşçi sınıfının sı

nıf ve kurtuluş mücadelesini sevk ve idare etmeye muktedir bir müfreze-

sidir. (İşçi sınıfı yeknesak değildir. Onun için olduğu gibi bünyes ine ala

maz ) Bu sebeple işçi sınıfının yükselt i lmesini, ancak en yüksek seviyeli 

işçileri birleştiren bir teşkilât yapabilir. 

2. - Komünist partisi aynı zamanda teşkilâtı bir münevver zümredir . 

Şuur ancak teşkilâtlılıkta kendini gösterir. 

3. - Parti yalnız öncü değil, işçi sınıfının diğer teşekkülleri üzer inde 

de önderl ik etmelidir. Meslek birlikleri, kooperatifler gibi. Bunlar da ga

yeye yönelt i lmelidir. 

4. - Kitleye bağlı o lmak da lâzımdır. Stalin derki parti yalnız öğretmez. 

Onun da kitle ile (işçi ve köylü) ile bağları olması ve ondan ayrı lmaz bir 

halde bu lunmas ı lâzımdır. 

5. - Birliği muhafaza lâzımdır. Parçalanmalarla amansız mücade le lâ

zımdır. 

6. - Koordinasyon lâzımdır. İdareci merkezlerin otoritesi, hesap ver

me mecburiyet i aşağıdakilerin şahsî teşebbüsü, demokrat ik santral izas-

yon esası üzerinden olmalıdır. (Yani körü körüne itaat.) 

PARTİYE KABUL ŞARTLARI : 

Partiye ancak layık olanlar girer. Parti işçi, köylü, münevver ve esna

fın en iyi zümresini bünyesine çekmelidir. 

a) Partinin uzak ve yakın gayelerini kabul etmek lâzımdır. Onu haya

ta tatbik için korkmamak lâzımdır. 

b) Parti teşkilâtına giren beraberlik için kontrola razı olmalıdır. Ve 

teşkilâtta vazife almalıdır. 

c) A idat vermek lâzımdır. 
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Partiye münferiden girilir, toplu girilmez. Giren hakk ında da uzun 
uzadıya tahkikat yapmak lâzımdır. Acele etmemelidir . Üyeler halk ara
sında çalışarak liyakatini ispat etmelidir. Partiye a l ınma kararı, ilk kade
melerden birinin tavsiyesiyle mahall î parti komiteleri tarafından verilir. 

Parti üyelerinin ödev ve hakları: 

1. - Partilinin ilk vazifesi marksizm bilgisinde kendi ma lûmat ve sevi

yesini yükseltmektir . Dünyanın gidişini tasvir ve tahmin etmeye mutedir 

olmalıdır. 

2. Partili aktif rol oynamaya, siyaset yapmaya mecburdur . Davanın 
zaferi için şuurlu olarak çal ışmak lâzımdır. 

3. - Partili realiteleri arayıp bulmalıdır. Afakî şeylere kendisini kaptır

mamak, hadisata nüfuz etmeli ve halk tabakalarının düşünceler ine hâ

kim olmadır. 

Partil inin haklarına gelince: 

Bunlar, toplanmalara iştirak, mütalaa beyanı, seçmek ve seçi lmek ve 

herhangi bir meselede merkez komitesine kadar olan merci lere müraca

at eder. 

Fakat kudurmuşcasma bir takip varsa, bu hakların ne derece ist imal 

edi leceğini de düşünmek lâzımdır. 

Demokrat ik santralizm: 

Komünist partisi mürekkep bir uzviyet o lduğundan onun tek bir ga
yeye yönelt i lmesi lâzımdır. Fakat bu ancak santral izm sayesinde, yani 
merkez in emrine mutlaka itaatla temin edilebilir. Merkezî komitenin ver
diği emirler kayıtsız şartsız yapılmalıdır. 

Demokras iye gelince: bu partilerin tenkit etme, kendi kendini tenkit 
e tme esasıyla temin edilir. Mahallî teşkilâtlar merkezî komiteyi vakt inde 
tenvir etmeli, mahall î şartları merkeze anlatmalıdır. 

Mümessi l ler imiz in bayrağı, boyunduruğu alt ında bu lunduğu irticaa 

karşı mücadelenin daha teşkilâtlı bir şekilde canlandır ı lması için demok

ratik santral izme sıkı sıkıya bağlı olmak lâzımdır. Fakat bugünkü gizlilik 

şartları içinde demokrat ik tatbiki bizzarur daralıyor. 

Teşki lât ve şevki idare: 

Lenin: (İki adım ileri, bir adım geri) adlı eserinde "İktidar için müca

delede proletarya için teşkilâttan başka silâh yoktur. Ploterya marks i zm 

prensipleri etrafında milyonlarca emekçiyi ordusunda birleştiren bir teş

kilâtın sayesinde yeni lmez bir kuvvet olabilir ve olacaktır. Bu ordu karşı

s ında milletlerarası sermaye duramaz" demiştir. 
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Bütün part inin üyelerinin hareket birliği, teşkilâtın başl ıca hususiye

tidir. Teşkilât cihazıyla üyeler arasında ayırıcı bir had yoktur . Burjuva 

teşki lât ımıza sokulmayı ihmal edilmez bir vazife bilir. İşçi hareket i tarihî 

hiyanet misalleriyle doludur. Fakat çeşitli hiyanet metot larıyla zafere 

u laşmanın sırrını öğrenmiş bulunuyoruz. 

İyi bir teşkilât, iyi bir sevkü idareyle bir leşmedikçe bir şeye yaramaz . 

Stalin: Sevk ve idare etmek için ileriyi görmek lâzımdır diyor. İyi bir sev

kü idare ancak kollektif çal ışmayla kabildir. İyi bir teşkilâtçı kul lanacağı 

adamı tanımasını bilen meziyetleriyle noksanlarıyla yer inde kul lanandır . 

İlk teşkilât kademeleri : Partinin temelini teşkil eder. Onların faaliyeti 

parti faaliyetinin özüdür. İlk kademeler istihsal esasına göre yani üyenin 

bu lunduğu fabrika, işletme, müessese ve köylere göre kurulur. Bu saye

de parti vazifeleri en uygun bir şekilde ifa edilir ve parti kuvvet kazanır. 

İlk teşkilât kademeler inin vazifeleri: 

1. - Partinin şiarlarını kitlelere yaymak; 

2. - Partiye yeni üyeler çekmek ve onları yet işt irmek; 

3. - Bulunduklar ı yerlerde kitlelerin sesini d inlemek ve mücadele ler i 

ne önderl ik etmek; 

4. - Kitleleri dağıtmak; silâhsız bırakmak hedefini güden düşman ide

olojilerle ve polis ajanlarıyla mücadele ve onları demaske etmek. 

İlk kademeler vazifelerini iyi yapabi lmek için üyelerini parti disiplini

ne ve diğer ödevlere sıkıca bağlı birer komünist olarak yet işt irmeye mec

burdur. Akti f parti üyesi yet işt irmekten teşkilâtların sekreterleri mesul

dür. 

İlk kademelerde üyelerin kendilerine verilcek işle meşgul olmaları fa

al iyet lerinden kademeye hesap vermeleri, oradan tal imat almalar ı parti 

toplantı larına muntazam devam etmeleri şarttır. 

Mahall î ve merkezî parti organları: Komünist partisi ayrı ayrı teşkilât

ların basit bir yekûnu değil birleşik bir manzumesidir . Parti, kendi alt ve 

üst kademeler iy le, teşkilâtıyla bir bütündür. 

Mahal l î organlar: 

Parti sevk ve idaresinin birleştirici ve kontrol edici öneml i kısımları

dır. 

Her mahal l î parti teşkilâtının bir idareci organı vardır. En yüksek or

gan (Mahall î parti konferansıdır) Konferansta parti komiteler inin raporu 

okunur; yani parti Komiteleri seçilir. 
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Bugün gizlilik dosyasıyla konferans yerine üst teşkilâtlar taraf ından 

tayin edilen (Parti komiteleri ) en yüksek parti organıdırlar. 

Mahal l î parti kongreleri: 

Kollektif rehberlik organıdır. Partinin direktifleri kayıtsız şartsız yeri

ne get irmek siyasî ve ideolojik faaliyeti yürütmek, mahal l î parti organla

rının vazifesidir. 

Parti Kongresi : Partinin en yüksek kademesidir . Kongre Merkez Ko

mitesinin raporunu dinler, parti programını, tüzüğünü gözden geçirir. Ve 

değiştirir. Ana siyasî meseleleri inceler. Parti taktiğini çizer. (Merkez Ko

mitesini ) seçer. 

Parti Konferansı: Ki kongre arasında parti komitesi taraf ından içti

maa çağırılır. İki kongre arasında olgunlaşan siyasî meseleleri inceler ve 

karara varır. Merkez Komitesi Üyeleri arasında değişiklikler yapabi l ir . 

Merkez Komitesi : Ki kongre arasında en yüksek parti organıdır. 

Kendi kenidini tenkit : Kadroların terbiyesi ve öğret imi metodudur . 

Komünist ler in kuvvetli silâhıdır. Komünist partileri bir inkılâp partisi 

olarak doğdular ve geliştiler. Sözle işin bir gitmesi hataların g ider i lmesi 

için kendi kendini tenkide ihtiyaç vardır. Hataları örtbas etmek part inin 

mahv ına sebep olur. 

Kendi kendini tenkit; parti demokrasis i ve parti disiplini ile sıkı sıkı

ya bağlıdır. Komünist partisi şuurlu disiplin ister. Fakat Lenin izm aynı 

z amanda parti idareci organlarda tastik edilmişlerse, bütün parti üyeleri 

taraf ından münakaşas ız tastik edilmesini ister. (Stalin) 

Tenkidin lüzumu kabul edilirken, parti düşmanlar ının part ide birliği 
sarsmak, onu y ıkmak için bundan faydalanmağa yeltenecekler ini unut
mamak ve buna yer vermemek lâzımdır. Bugün komünizm bak ımından 
biz im durumumuz nedir? 

Bunu bir daha bir kaç nokta ile tespit e tmeme müsaade buyurunuz : 

1. - Türkiye 'de bir gizli komünist partisi vardır. Bu parti böylece şu

ras ından burasından tartaklanmaktadır. Al lah'a şükür ki vakt inde sıra

sında tartaklanıyor. 

2. - Akti f kadroya giremeyen geniş bir (eski komünist ler ) Marksist ler 

kadrosu vardır. Bu kadro şimdi de kominternin gizli doktrinlerini kendi 

sahas ında imkân derecesinde geliştirmektedir. Gazete, t iyatro, edebiyat 

ve siyasî hava da ima bunların az çok tesirine maruzdur . İşçi teşekkül le

ri da ima gizli unsurların fırsat buldukça tesir ettikleri sahadır. Burada 

s inmiş anasır pusudadır . 
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Bunların tesirlerini gözde canlandırmak için 1945 hedef ve gayeleri 
diye okuduğum maddeler, lütfen tahattur buyrulsun, bunlar şu yakala
dığımız kimselerin idare ve anlayışıyla yapı lacak şeyler midir? Bu o lgun 
polit ika dövizlerini lütfen uzun vadeli bir gazete tetkiki ve hatta her tür
lü fikir hareketlerini tetkik buyurun. Bence safdillik sonunu kest i rmeden 
gramofon gibi bunları tekrar ettiğini göreceksiniz. 

En yeni durum şöyledir: 

Bulgaristan'dan pek çok vatandaşlar yurda gelmiş, bunlar ın arasına 
dikkatle komünizm esaslarına göre hazır lanmış unsurlar karıştırı lmıştır. 
Diğer taraftan bu hareketin bir politik manevra olarak kul lanı lması der
piş o lunmuştur . Nazım Hikmet ' in iltihakı ile yeni birtakım taktiklere şa
hit olacağız. Bu taktikler Rusya'nın siyasî, stratejik iht iyacına göre ve 
m ü m k ü n olduğu kadar buradaki eski kodamanlar ın reyi al ınarak tayin 
edilecektir. Bu taktikler meyanında bu günlerde şarkın du rumuna ait 
bazı gazete haberleri boş şeyler değillerdir. Bi lhassa Asya 'da İran'la Arap 
memleket ler inde ceryan eden şeyler 1944'ten beri başlayan Rus faaliye
tinin bir neticesidir. Bu Lenin' in vaz ettiği bir düsturdan i lham al ınmış
tır. Bunlar garp memleketler inin kuvveti olan müstemlekeler i e l inden al
mak bu memleket halkını istiklâl kompleksi alt ında ne kadar m ü m k ü n 
se, müttef iklerden ayırmaktır. Bazı memleketler idare adamlar ın ın serin 
kanlı düşünceler ine rağmen halk kitlesinin propaganda baskısı alt ında
ki durumu hiç te müsait değildir. 

Komünist teşekküllerinin faaliyet tarzı : 

Komünis t teşekküllerinin yukar ıdan aşağıya doğru nasıl bir kademe 
takibettiğini, yukarda hulâsası arz edilen Komünist Partisinin teşkilât 
prensipleri adlı vesikada ve 1936 tarihli (Komünist enternasyonal inin 
seksiyonu bulunan Türkiye Komünist Partisi) yasas ında görürüz. Şimdi 
yüksek huzurunuzda bu parti lere alınacak kimselerin, yani hücrelere 
kabul edilecek kimselerin, geçirdikleri safahatı arz etmek istiyoruz. 

Her komünist , dahil olduğu hücreden gayrı yeni bir hücre teşkil ine ve 
bunu partiye maletmeye mecburdur. Aynı zamanda bu kendis inin parti 
programında yazıldığı üzere halk arasında faaliyetinin delilini teşkil eder. 
Mektepte, iş yerinde her komünist gündel ik hadiseleri komün i zm doktri
ni bak ımından ve hücreden aldığı i lhama göre ihtiyatla tahlil ederek ak
sett irmeye memurdur. Politika yapması mecburidir . Bu faaliyeti esnasın
da fakirliği, taşkın fikirliliği, cemiyete küskünlüğü veyahut millî hisler 
bak ımından kırgınlığı olan birisini teşhis etti mi onunla münasebet tesis 
eder. Bu münasebet ler , bu işi görenin şahsî kabil iyetine göre değişir. 
Ş imdi hakikatten al ınmış bazı misalleri burada arz edeyim: 
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a) İstanbul Üniversitesindeki bir öğrenci, günün birinde kâğıtları ara

sında yabanc ı bir kaç kağıt görüyor. Bu kâğıtlar Marksizm tahli l ine göre 

ya ekonomi sosyaldan veyahut da milliyet kompleks inden al ınmıştır. Öğ

renci kâğıdı tecessüsle okurken yanma komünist olan genç yak laşmak

ta ve bu nedir? diye sormaktadır. O da bundan çıkarttığı manay ı veya

hut atfettiği manayı safiyane anlatırken, bi lâhare aralarında aylarca de

v a m edecek bir mükâleme sermayesi hâsıl olmaktadır. Ve bu başlangıç, 

bazı ihtiyaçlar içinde kıvranan gencin Komünist Partisine kadar g irmesi

ne müncer olmaktadır. 

b) Ankara 'da lise tahsilini yapmakta olan bir gence, diğer bir genç so

kularak, Almanlar ın Rusya'daki taarruzlarını beraberce tahlile koyul

muşlardır . Bu mükâlemeler, Rusya'nın mukavemet sırrı, A lmanya 'n ın 

muvaffak o lmaması tetkikinden başlayarak nihayet gencin kıpkızıl o lma

sına kadar varmıştır. Bu genç nihayet (Fuad Reşad Baraner 'e ) hadisesi

ne karışarak mahkûm olacaktır. Fakat onun bu noktaya kadar varması 

na müteaddi t dış yardımlar ve müdahaleler o lmuştur. 

c) Dil Tarih Fakültesinde bir öğrenci Yardım Sevenler Cemiyet in in du

rumu hakkında bir tez vazifesi almıştır. Hazırladığı notları hocas ına gö

türdüğü vakit, müteaddit noktaları derinleştirmesini profesör kendis ine 

söylemiştir. Bu tenkid ve tahliller öyle bir noktaya kadar varmışt ır ki; 

yard ım şuurunun fenalığı ve her yardım müessesinin cemiyete zarar ver

diği neticesi hâsıl o lmuştur. Mektebin tezlerinden başlayarak komünis t 

liğe ulaşmış ve bugün şurada ve buradaki mekteplerde öğretmen olarak 

karş ımıza çıkan müteaddit kimselere tesadüf ediyoruz. 

İşte komünist teşekkülleri, işçi sahasında da bu suretle hareket ede

rek müteaddi t tipleri avladıktan sonra bunları evvelâ kütüphane lerde 

bu lunan roman vesair basit eserleri tetkike sevkederler; bundan sonra 

hücreler vasıtasıyla vilâyet komitesinden tedarik ettikleri m e m n u veya

hut ortada görülmeyen kitapları okuturlar. Birkaç gizli yazı okutup bu

nun reaksiyonunu kontrol ederler. Bu haliyle şurada burada propagan

da yapmağa sevkederler. Ondan sonra hücreye alınıp hücre başının ne

zareti alt ında Marksizmin esaslarını telkin ederler. Eğer bunlar da m u 

vaffakiyetle geçerse, bir taraftan hücre kurmaya diğer taraftan da komi

te üyeler inden bazılarıyla tanışmaya sevkedilirler. 

Bu seyrin takibi esnasında ufak tefek hapisaneye girip ç ıkmalar ola

bilir. Bazan hapishaneler, hücre tedrisatı mahiyet ine kadar varır. Nite

kim çok az bilgisinden sonra hapisanelerde esaslı surette yet işmiş Mark

sist şair veyahut hikayeciler örnekleri önümüzdedir . 
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Bu hücrelerin fabrikalar, üniversite, tiyatrolar gibi yer lerde bu lunma

ları, bulunduklar ı sahanın icabı olarak partinin direktifi dahi l inde hare

ket ederler. 

Bu hücreler in şayanı dikkat rolleri merkezden aldıkları ta l imata mü

him siyasî hâdiseleri partinin noktaî nazarına göre bulunduklar ı muhit i 

propaganda etmeleridir. 

Bir mevzuun şayanı hayret bir müşabehet le muhtel i f yer lerde aynı 

tahlile tabi tutulması, veyahut aslı astarı o lmayan bir haber hal inde ya

pı lması, hücre irtibatlarının eseridir. Hatta bir örnek olsun diye Suriye ve 

Irak'ta hücrenin teşekkülü hakkındaki şu tarifi tarzını arz ederiz: (Sen 

öyle üç veya beş kişi bul ki, seninle aynı fikirde olsun. O beş kiş iden her 

biri de kendisiyle aynı fikirde olan beş kişiyi bulsun) İşte teşkilât budur. 

Din ve irtica hareketlerinin bizde ve dünya üzerindeki du rumuna objek

tif bir nazar atmak yer inde olur. 

Komüni zm ve Marksizm, mutlak surette din aleyhtarıdır. Onun dinle 

münasebet i , dini de bir politik vasıta olarak kul lanmasındandır . 

İkinci Dünya harbinden sonra bir taraftan Rusya, öte taraftan diğer 

devletler, bugünkü polit ikalarına intikâl ederlerken, şu şayanı dikkat 

olaylar cereyan etmiştir. 

Evvela Rusya güya, Atlantik şartı ile din serbestisini kabul ett iğ inden, 

eski Rusya 'nın Filistin ve diğer yerlerdeki kil iselerine sahip çıkmıştır. Bu 

suretle bu kiliselerde yerleşen esasen Sovyet casus luğunun evvelce tek 

tük elde etmiş olduğu Rus Ortadoks papazlarını, bir daha ve toptan tes

l im a lmak yo lunu tutmuştur. Diğer taraftan ortadoks kil iselerine sahip 

çıkarak ve akıl hastası patrikten de uysallık görerek ortodoks kiliselerini 

papal ık aleyhine kışkırtmaya başlamıştır. Moskova 'da patrik değişikliği 

büyük bir meras im halinde hazır lanmış ve orada ortodoks ve katol ik ki

liselerini birbirine katacak bir beyanname imza ettiri lmek istenmiştir . Bu 

usta hırsızlık Vatikan' ın başlayacak olan faaliyetini felce uğratmak için

di. Gerek İtalya'da ve gerekse bizde olduğu gibi işler düşünüldüğü şekil

de seyretmedi . Onlar bizdeki patr ikhaneyi de Rus tesiri a l t ında bir pat

r ikhane hal ine koymak istemekteydi ler. İs lâm meseleleri başka bir seyir 

takip etmiştir. Kahire 'den ve Tahran'dan yurdumuza birtakım beyanna

meler ge lmekte ve islâm dinine bağlılık telkinleri tavsiye etmekteydi . Bu 

hareket ler in bir garp teşvikiyle başladığını tahmin için sebepler varsa da; 

Şarktaki bu ceryanın bi lhassa Garp emperyal izmine karşı girişi lmiş olan 

propagandanın e lemanlar ından biri olarak Ruslarca tahrik o lunduğu, 

olaylar karşıs ında vuzuh peydah eylemiş oldu. 
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Tahran, Şii bir merkez olduğu halde, Türkiye 'ye bu şekilde vesikalar 
gönder i lmesinin izahı güçtür. Moskova, bu hareketlere muvaz i olarak. 
Hicaza, Devlet parasıyla, bin hacı kafilesi sevketmiştir. Bunlar Kahire 'nin 
en yüksek otel lerinden Şepertis ve Kontinantal ' in teraslarında rengarenk 
elbiseleriyle teşhir olunmuşlardır . Birtakım mecmualar Moskova imamı
nın resim galerisini andıran bir salonunda vaiz verirken al ınmış bir fo
toğrafını yayınlamışlardır. Ertesi sene daha kalabalık islâm ve hır ist iyan 
hacı kafilesinin geleceğinden bahsedildi . Fakat tahakkuk etmedi . Buna 
mukabi l muhtel i f islâm vaızları, muhteli f vesilelerle Rusya 'ya ve peyk 
memleket lere davet olundular. 

Bi lhassa Şam'dan mahall î nüfuzu pek büyük olan bir hoca Varşo
va 'ya davet edildi. Memleket inde büyük merasimle karşı lanan hocanın 
derhal söylediği sözler şunlardır: "Rusya katiyen din aleyhtarı değildir; 
bunu gözlerimle gördüm. Cenabı Hak, insanlar birbirlerini katletsinler 
diye halketmemişt ir . " Ezher Üniversitesinin genç unsurları , bugün Mı
sır 'da gördüğümüz nümayişçi ler arasındadırlar. Burada İslâmlık, Garp 
düşmanl ığ ı , emperyal izm aleyhtarlığı fikriyle karışmış olarak göze çarp
maktadır . 

Bu islamcı cereyan, cenuptaki millî kompleksten ari o lmakla beraber, 
1945'ten beri bize de s ızmaktadır .Komünizme gelince: O, vakalar ı diledi
ği gibi ist ismar etmesini bi lmektedir. Şu ufak hadiseyi nak le tmemize mü
saade buyurun: İki sene evvel Pakistan Üniversitelerinden bir profesör, 
konferanslar vermek üzere buraya gelmiştir. Konferansçının gazete lerde 
reaksiyon hâsıl eden şeylerden de bahsettiği görüldü. Halbuki bu zat Mı
sır l ıdır , bir ilk mektep hocasının idaresi alt ında Mısır mill iyetçil iği ve 
halkçıl ığı esaslarına tutunarak 1939 ve 1940 senelerinde A lman taraftar
lığı yapmışt ır . Halbuki harpten sonra halkçılık ve sosyal izme ve İs lâm di
ninin sosyal bünyes ine bir mana verilerek bir kitle hareket ine intikal et
ti ve nihayet, Hükümet tarafından silâhlı bir tenkile uğradı. İşte bu te
şekküle mensup olan bu profesör, Türkiye'ye geldiği vakit Bediüzza ınan 
Şeyh Said'i Kürdî Hz. ni ziyaret çaresini aramıştır. Bu şeyh, senelerce za
bıtayı üzerinde meşgul etmiş bir şahsiyettir. 

Fi lhakka, dünyanın her tarafında, İkinci Dünya Harbinden sonra bir 

din hareketi o lmuştur. Rusya harp dolayısıyla kiliseye karşı müsamaha

kâr davranmış ; fakat harpten sonra, işin aldığı cereyanı görünce , birta

k ım tedbirlere başvurmuştur. Mesela 1945 senesinde Komsomo lskaya 

Pravda gazetesi, genç komünistlere, din teşekküllerine sureti kaf iyede 

yaklaşmamalar ın ı ; alâka gösterenlerin de partiden uzaklaşt ır ı lmalarını 

tavsiye ediyordu. 
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Din da ima bir jeopolitik unsur olarak Rusya tarafından kendi politi

kası için, m ü m k ü n olduğu kadar çok istismar edi lmektedir. Bugünkü gö

rünüşe göre, Asya memleket ler inde (millî hareketler islâm hareketler i ) 

şekl inde sokulmak istenmektedir. Halbuki garbli müttef iklerde "Rusya 

düşman her türlü dine, dinin dostu olanlar Rusya'nın düşmanı , dinin 

dostu olan Garbla Şark birbirinin dostu olmak iktiza eder." formülü üze

rinde yürümek istemiş idi. Bizdeki durumun nasıl ist ismar edilebileceği

ni de takdir buyurursunuz. 

Komünist propagandası , esasında bütün komünizmin felsefî umdes i 

olan (diyalektik) e dayanır. Propaganda da diyalektik mütemad i ve fası

lasız ve her ist ikametten mevcut nizamı kötülemektir . Komünis t doğru

dan doğruya gaye ve maksatlar ını ifade ve telkin etmeden önce hacmin 

dayandığı bütün telâkkileri kökünden kesip onu bunu mücerret te bırak

mak gayesini takip eder. Dünya üzerindeki komünist propagandas ı esas 

i lhamlarını komüntern veya kominformdan alır. Esasen vaktiyle komin-

form (Komintern) sekreterliği çeşitli şubelere ayrılmıştır. Bu şubelerden 

her birisi müstaki l len komünizmin umdelerini propaganda ederler. Vak

tiyle komintern ihtiyaca göre taaddüt etmek üzere: Kızıl gençlik, (Komso-

mol ) kızıl öğretmen, kızıl tiyatro, kızıl edebiyat, kızıl kadınlık, kızıl spor 

kolları, dinsizler, seksüel işler gibi şubeleri ihtiva ederdi. Bugün bi lmü-

nasebe yukarda işaret edildiği gibi kominform bunları yeniden esası de

ğ i şmemek üzere teşkilâtlandırmıştır. 

Komün i zm propagandası , dünyanın her tarafında neşir şubeleri bu

lundurur. Bu neşir şubeleri komünizm ideolojisi bakımından müsai t gör

dükleri eserleri diğer memleket lere nakil ve tercüme ederler. Bu işler 

Moskova 'daki ana propaganda dairesinin muvafakatiyle İsviçre, Fransa 

ve diğer memleket lerde bulundurulan hususî kütüphaneler vasıtasıyla 

yapıl ır. 

Sebahatt in Âli 'nin eserleri bu şekilde güya İsviçre'ye sat ı lmış. Fakat 

hakikatte yard ım olsun diye bunları Moskova satın almıştır. Bu sistem 

birkaç sene evvel müttefikler tarafından darbeleninceye kadar bütün hı

zıyla devam etmiştir. Bizdeki Berrak Kitapevi, (Yani Brezinerin Kitapevi ) 

bu maksat la kurulmuştur. 

Bizdeki Komünist propagandasının bi lhassa ideolojik tarafları güya 

bugün komünistl iği terk etmiş olan veyahut pasif vaziyette duran eski 

komünist ler in nezaret ve direktifi alt ında icra edilir. Ş imdiye kadar yapıl

mış olan faaliyet hakkında kısaca örnekler vermek isteriz; 
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1. - (Hasan Âli Ediz) namında bir zat vardır. Bu 1927'de gizli komü
nist partisini yeniden kurmaya memur edilen gençlerden birisi idi. Bu za
tın y irmiyi mütecaviz eseri basılmıştır. Son senelerde kendisini t iyatro ve 
s inema eserlerine verdiği görülür. 

2. - (Sabahatt in Âli ) , (Sadrettin Ertem), birtakım edebî eserler vermiş

lerdir. Sadrett in Ertem, bir heyetle beraber Moskova 'ya gittiği vakit ora

da bu lunduğu günlerde yazdığı (İyi Olan Adam) adlı piyes, Ankara rad

yosunda bir skeç halinde temsil edildi. Bu seyyahati müteak ip de Saba

hattin Âli 'nin Moskova 'da intişar eden (Oğuzuk) mecmuas ında bazı hikâ

yeleri tercüme eldildi. 

3. - Gündel ik gazeteler ve mecmualarda bu gazete ve mecmua sahip

lerinin hüsnüniyet ler ine rağmen ekseriya marksist ve diyalektik ile yazı l

mış hikâyeler neşredildi. 

4. - Tiyatro eserleri daha talihsiz bir yol takip etmiştir. Tiyatrolar ımız

da Naz ım Hikmet ' in birçok piyesleri, başka isimlerle temsil edildiği gibi 

diğer bazı gençler tarafından yazılanların birçoğu da Naz ım Hikmet ' in 

tashihinden geçmiştir. 

5. - Maalesef İstanbul ve Ankara tiyatrolarında sanatkârlar aras ında 
bir tahakküm tesis eden komünist fikirli sanatkâr grupları görülmüştür . 
Bunlar; kendilerine telkin edilen eserleri benimseyerek oynamışlar , di
ğerlerini sevimsiz bir hale sokmuşlardır. Hele bu piyeslerin tenkidleri , 
bunlar ın komünist ler in işine yaradığı şekilde tenkid edi lmesi muayyen 
kalemler tarafından deruhde edilmiştir. Bu piyesler sol doktr inden biri
sini tut tuğuna göre, göklere çıkarılmış, manalı telâkki edi lmiş ve öylece 
tutturulmuştur. 

6. - Millî Eğitim Bakanlığının klasikler tercüme bürosu, Dil - Tarih 

Fakültesindeki hüviyetleri bi lahare belli olan komünist hizbin tam mana-

siyle eline düşmüştür. Bunlar bu eserleri neşretmek ve bu vesile ile de 

hapishanedeki arkadaşlarına para yardımı temin etmek çaresini bul

muşlardır . Mesela bu son komünist tevkifatında baş rolü ifa eden (Zeki 

Başt imar) ile (Nazım Hikmet) bir eseri yarı yar ıya tercüme etmişlerdir. 

Hakikatte Nazım Hikmet' in böyle bir tercümeyi başaracak kadar Rusça-

sı yoktur. Bu tercüme bürosunun Rusça eserlere ayırdığı yer ise, bu iş

leri idare edenlerin pervasızlığı kadar fazladır. 

7. - Maalesef bir hakikattir ki, hemen her gündel ik gazetede birkaç 

tane s inmiş ajan vardır. Bu ajanlar, fırsat buldukları vakit, Cumhur iye t 

Gazetesinin geçen Cumhuriyet Bayramı nüshasında görüldüğü gibi en 

yüksek semboller imizle dahi istihsa etmekten çekinmezler. 1950 senesi 
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Cumhur iye t Bayramında neşredilen Cumhur iyet Gazetesinin ilk sayfa

sında Atatürk 'ün alnı üzerine Stalin'in resmi oturtulmuştur. Bu, bir ide

oloji propagandası o lmaktan ziyade cüret ve âdeta kuvvet tezahürüdür. 

8. - Biz de, Amerika 'da hatta dünyanın her tarafında 1 5 - 2 0 seneden 

beri t iyatro ve s inema eserlerine yerleşen komünist propagandası bi lhas

sa şu noktalar üzerinde durur. 

Marks ' ın burjuva namusu dediği ve haddizat ında kadınlar ın izdivaç 

müesseses ine tabi tutulmasını bir nevi hürriyetsizlik telâkki eden komü

nist doktrini, bizde bu gaye ile yazı lmış müteaddid eserler vardır. Ve he

le bir zamanlar tiyatro münhasıran bunların telâkkisiyle uğraşırdı . 

Diğer taraftan içtimaî nizamın adaletsizliğini, yani şu programlarda 

gördüğümüz maddelerini canlandıran eserler bize maruf ka lemlerden di

ye tercüme edilip nakledilen, hatta müellifini bile geride b ı rakan tercü

meler yapı lmışt ır . 

Bu eserlerden bazıları millî kuvvetleri, zabıtayı küçük düşürmek için 

ka leme akmıştır. Ve nihayet bilindiği gibi. Holivut kendi bünyes inde bir 

temiz leme yapmaya mecbur o lmuş, bu suretle kızıl propagandanın dün

yaya yay ı lmasına vasıta olmak durumundan uzaklaşabi lmişt ir . 

9. - Kızıl propagandanın gündel ik neşriyat ve haberler aras ında bir 
taraftan ideolojik, bir taraftan siyasî propagandası şayanı hayret bir me-
haretle idare edilir. Senelerden beri yetiştiri lmiş olan birtakım unsurlar, 
gündel ik basit hâdiseleri bir facia halinde göstermek fırsatını kaçırmaz-
lar. Bu haberler, dalgın gazete idarehanelerine o şekilde sürülür ki niha
yet onlar da bunları müdafaa etmek için işi üzerine alırlar. 

Köy enstitüleri; 

Bizde ve komşu memleket lerde ilk öğret im da ima komünist ler in köy 

köy nüfuz ve istismar için müracaat ettikleri bir sahadır. 

1926 senesine hususî idarelerin i lköğretim müessese ler ine baka

mamas ı , bi lhassa öğretmenlerin maaşlarının ver i lememesi o ldukça kala

balık bir i lköğretim kadrosunu gayri memnun hale sokmuştur . Hepimi

zin hatır ladığımız bu devir, hele İzmir ve İstanbul 'da bu ademi m e m n u 

niyet havas ından komünist l iğe doğru kaymalara sebebiyet veri lmiştir. 

İzmir 'deki öğretmenler ve i lköğretim müfettişleri aras ında "İzmir yara

nı " diyebi leceğimiz bir grup teşekkül etmiştir. Bunların el imizde mevcut 

yazı ları , marks izme nasıl kapı lmış olduklarını göstermektedir . 

Bi lâhare köy enstitülerinin açı lmasına karar verildiği vakit bu solcu 

grup bidayette bundan hoşlanmamışt ır . Fakat sonra bütün mevcudiyet-
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leri ile işi benimsemişlerdir . Bilhassa İzmir yaranı bu müessese lerde 

esaslı rolleri ellerine almışlardır. 

Köy enstitülerinin başına getirilen İsmail Hakkı Tonguç, hususî mü

nasebetler i itibariyle sol anlayışı ile münasebet i bu lunan bir zattır. Fa

kat, ilk tedrisat Umum Müdür lüğünü deruhte ettikten sonra b i lhassa Fe

rit Oğuz 'un yakın yardımı ile işleri çevirmeye başlamıştır . 

Köy Enstitüleri hususî bir hava ile beslenmeye başlamıştır . Bu mües 

sesenin belkemiğini teşkil eden zatların koyu birer Marksist oldukları su 

götürmez bir hakikattir. Bir taraftan da, yeni yetiştirdikleri e lemanlar ı 

türedikçe vazifeye almak yolunu tutmuşlardır. 

Bu faaliyet - maalesef - çok gizli yürütülerek bütün hayırhah tavsiye

ler ve patlak veren hâdiseler örtbas edilip devam ettirilmiştir. 

Evvelâ Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Hasanoğlan Köy Enst i tüsü 

ile vasıtasız bir irtibat tesis ederek, orada mütemadiyen konferanslar ver

miş , karşıl ıklı talebe ziyaretleri tertip o lunmuştur. Y ine bu müessesen in 

tesiri altında, Hasanoğlan' ın diğer enstitülere de gönderi len dergisi, mü

kemmel bir sol propaganda organı olmuştur. Şefik Hüsnü 'nün "Ad ımlar ' ı 

enstitülere mebzulen sokulmuştur. 

Diğer taraftan, (Millî Eğitim vasıtasıyla) bu müessese lere sol fikirleri 

aş ı lamak için, sol eserler Millî Eğitim yolu ile ve itina ile sokulmuştur . 

İşi nazarî sahadan çıkarmak için, bazı garip olaylar arz edilebilir: 

Maruf Komünist Emin Türkelçin' in bi lahara karısı olan kendi yet iş

tirmesi, Asiye Çifteler Köy Enstitüsüne yerleştiri lmiştir. Emin' in tercüme 

ettiği bir komünist eserinin bu müessesede satışı vesilesiyle el imize ge

çen bir ves ikadan anlıyoruz ki: Orada müessese müdürü olan ve fikirle

ri ma lûm zata "Siz ki bu davanın mücahitlerisiniz; biz de naçiz bir hiz

mette bu lunmaya çal ışıyoruz" diyor. Bilahara öğrencilerin şikâyeti üzeri

ne Eskişehir zabıtası bu müessese ile alâkadar olduğu vakit, ilk öğreti

min iç âlemi bunu örtbas etmiştir. Bu öğrenciler, bi lhassa aile me fhumu, 

ana ve babaları hakkında cüretkâr telkinlere tahammül edemeyerek fe

veran etmişlerdir. Müteaddid muteber şahitler ve bizzat buradan yet işen 

bazı öğrenciler, bu müessesenin ahlâksızlığa kadar varan geniş terbiye 

sistemini hayretle anlatmışlardır. 

Kars c ivar ında bir köy okulunda "Ukrayna" diye bir şarkı d inleyen bir 

mutemet bu garip sesle alâkadar olarak öğrenci lerden birinin notlarını 

görmüştür . Bilâhare sorduğu zaman öğretmen, bu şarkının bestesi kolay 

o lduğu için kendisine Hasanoğlan'da öğretildiğini söylemiştir. 
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Hasanoğlan, hakikaten enstitü haline sokulmak istenmiştir. Burada 
köy müziği , sol eller vasıtasıyla bestelenmekte ve köyün her cephesi etüd 
mevzuu o lmakta idi. Dil ve Tarih Fakültesindeki komünist grup rükün
ler inden olan Doçent Niyazi Berkes, bir kaç defa köy gezilerinin baş ında 
bu lunmuş ; esasen Amerika 'da da, kızıl derililer arasında iptidaî site mev
zuunu tetkik etmiş o lduğundan, bu enstitülere şerre yarayacak fakat 
kendince güzel fikirler vermiştir. 

Yüksek vaktinizi a lmaktan tevakki etmekle beraber arz ed iyorum ki, 
parti doktrinleri dikkatle arz etmiş bu lunduğumuz sınıflar tezadı, bu mü
essesenin başındakiler tarafından ve köy sahasında el lerinden geldiği ka
dar işlenmiştir. 

Bütün komünist ve sol unsurlar, az çok ele gelen ve yeni yet işmekte 
olan öğrencileri , büyük bir itina ile birbirlerine tavsiye ederek, üzerlerin
de titreyerek inkişaf ett irmeye uğraşmışlardır. 

İsmail Hakkı Tonguç bu müesseseleri ziyaret ettiği zaman "Tonguç 
baba" diye sembolize edilmiş ve oralarda bulunduğu günlerde büyük zi
yafetler tertip o lunmuştur. Bu ziyafetler enstitülerin bir inden diğerine in
tikal eden bir parlaklıkta olduğu gibi; birbirlerine yeni ahlâkın birtakım 
vakacıklar ını hatırlatan tezahürlere de meydan vermekte idiler. 

Bir Mahmut Makal ' ın hal tercümesi, bu masum manzara arkas ında 
komünis t hayaletini bel irtmeye yarayacaktır. 

Mahmut Makal - ne suretle olursa olsun - bir esercik haz ı r lamaya ka
rar vermiştir. Fakat bu eser hazırlanırken, Aksaray 'da kütüphane me
mur luğu yapmakta bulunan ve İzmir'de müteaddit defalar komünist l ik
ten de takibata maruz kaldığı için Aksaray 'a nakledi lmiş olan Lütfiye 
Güçlü ile tanışmıştır. Eser bu kadının tesiri alt ında şeklini almıştır. Bi
lâhare bütün komünist ler in yaptıkları gibi, Yaşar Nabi 'ye götürülmüştür . 
Yaşar Nabi, sosyalist kenarda kalmaya itina eden bir naşirdir. Eseri ka
bul ve i fadesine göre ve kendince bir şekil vererek neşretmiştir. Sonra ko
pan fırtına malûmdur. Bu genç İstanbul'a gittiği vakit, bir ara Galatasa
ray'da komünist ler in koltuk meyhanecis i Demboya götürülmüş; komü
nist ağabeyler tarafından iltifat görmüştür. Fakat Rusya ile peyk devlet
lerin alâkaları bi lhassa mühimdir . Buradaki bütün peyk elçilikleri tam 
kadrolarıy la her konuştuklar ına "Kimmiş bu Makal? Neymiş bu eser?" 
diye sorarak, Türkiye 'de ve dünyada Türk köylüsünü var kuvvetleriyle 
bir mevzu haline sokmak istemişlerdir. 

Lütfiye Güçlü iyi hazır lanmış bir komünistt ir. Kardeşi usulsüz olarak 
senelerce Dil ve Tarih Fakültesinde ablasının hatırı için burslu olarak 
tahsil ettirilmiştir. 
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Bir daha şayanı dikkat bir noktayı arz etmek isterim; Hasanoğlan ' ın 

havadan aldırı lmış fotoğrafı el imizdedir. Bu fotoğrafta görüleceği üzere 

müzik salonu diye yapı lmış bir salona, hiçbir mimarî münasebet i o lma

dan "orak" şekli verilmiştir. Burası resmî bir devlet mektebidir . Bu neyin 

sembolüdür? Burada esen taşkın bir hava, çek inmeden bu binaya bu 

şekli vermiştir. 

Etraf ımızda cereyan eden şeyler nelerdir? 

İran, Suriye, Lübnan hadiseleri meydandadır . Dört seneden beri mil

liyetçi, anti emperyal ist propaganda hâsılasını vermiş, Cenuba karşı bir 

Sovyet taarruzu bu memleket ler müdafaasının zarurî bir vastasını, Garp 

kuvvetleriyle bizzat bu memleketler in kuvvetini birbirine düşürmüştür . 

Dost o lmayan bir İngiliz veya Amer ikan kuvvetinin, İran, Irak veya Suri

ye 'de müdafaa ve muharebe vazifeleri almaları ne güç bir iş olabilir. 1943 

senesinde Suriye'de, Suriye vatanperverl iğini telkin eden Komünis t Par

tisi Başkanı Halit Bektaş' ın broşürü ve onun cılız satırlarının bugün mü

nakaşa götürmez birer iddia olacağını kim tahmin ederdi. 

Hakikatte bu memleketler, üç dört seneden beri karşılıklı bir anlayış 

içinde ve Garptan fikrî yardım görerek komünizme karşı bir mücade le 

yapmaktadır lar . Fakat bunlar kamilen birer taktik mahiyet inde kalmış 

işin asıl stratejisi yani teşriki mesai şuuru taşkın Garp liderleri el inde 

mihver inden inhiraf etmiştir. 

Zayıf olan komünist teşekkülleri, hulûkâr ve konsprat i f faaliyete ge
çerek, başka başka teşekkülleri birbirine katmak yo lunu tutmuşlardır . 
Bunda da muvaffak olmuşlardır. Bütün Cenup ve Şark bölgesinin Sov
yet hululü karşısında endişe duyar ve teşriki mesaiye hazır bir hale so
kulması , bugün süratle ulaşılacak bir hedef değildir. Dünya hadiseleri
nin inkişafı karşısında bu faaliyetlerin ihtiva ettiği tehlike ve tehlikeler 
nelerdir? 

Kısaca maziye intikal edilmesine müsaade buyurulsun. Eldeki vesika

larla sabittir ki, İstiklâl Harbi doğarken bütün bu davayı ele a lmak ve 

Anadolu 'yu ele geçirmek doğrudan doğruya Sovyet Rusya'nın tesiri altın

da düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Fakat bu iş Mustafa Suphi 'nin ö lümü 

ile bertaraf olmuştur, Mustafa Suphi, Rusya'da komünist partisinin yar

dımıyla hazır lanmış bir Türkiye Hükümet nüvesiydi. Bugün Mustafa Sup

hi'nin ö lümünün yı ldönümü komünistler arasında taziz o lunmaktadır . 

Komünis t enternasyonali , 1917 ile 1941 arasında inkişaf ederek ko

mintern ve onun statüsünü tesis etmiştir. Bu statü birçok marksist ler in 

ademi merkeziyet zihniyetine uymadığ ından Leninizm ve Stal inizm dokt-
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rininin, yani körü körüne Rusya 'ya mutavatın aleyhinde bulunanlar , ya 

tekfir o lunmuş veya bertaraf edilmiştir. Komintern bizzat kendi davası

nın her memleket için çizdiği programının esaslarını çok evvelden hazır

lamıştır. 1945 programında zayıf kelimelerle ifade o lunan Türkiye 'y i ayrı 

parçalardan ibaret gören zihniyet, 1927 programında daha sarihti. Ve 

Türkiye en az 3 parçaya bö lünmüştü. Fakat böyle bir düşünce ceza ka

nununun 127 nci maddesi şümulüne girdiğinden sonraki programlarda 

meskût geçilmiştir. 

Kominternin statüsü hulaseten şudur: Bütün dünya üzer indeki güya 

mill iyet (Hakikatte coğrafî parçalama) esası tutularak her mil letin komü

nist rejimi kabul etmesini fiilen hazır lamak ister iktidarın değ işmesi ve

ya iktidara nüfuz, ister bizzat Sovyet rejimini kabul etmiş bu lunan dev

letleri bir nevi federasyon hal inde Moskova etrafında toplamak. 

Bu programın birinci noktasının dediği, bizzat Türkiye Komünis t Par

tisinin programı ile sabittir. İkincisi ise demirperdenin tesisi ve demirper

de arkasındaki memleket ler in geçirmekte olduğu değişikl iklerde görüle

bilir. Bu memleket lerde süratle Sovyet Rusya'nın bugün bu lunduğu ha

le sokulmaktadır . Bundan başka Polonya'nın iktisadî sebeplerle ağır ce

reyan eden istihalesine mukabi l , diğerlerinin artık yüzde yüz Rusya tara

f ından idare edilen bir duruma geldikleri aşikârdır. Buna rağmen Polon

ya 'nın Cumhurreis i , Polonya tabiiyetinde o lmayan bir adam, başkomu

tan da bir Rus generalidir. 

İşte komintern bu idi. 

Kominforma gelince; ortada değişen bir şey o lmamakla beraber, ko-

minterne atfedilen tenkitleri bertaraf etmek için, merkezi Ankara olan bir 

teşekkül mevzubahist ir . Moskova 'nın adı söy lenmeden Bükreş , Varna ve 

Belgrat ' tan bahsolundu. Şaşırtıcı bir sürü haberler neşro lundu. Hakikat

te komintern, sadece kültür propaganda ve politika şubelerini ihtiva 

ederken, bugünkü kominform silâhlı milis kuvvetlerini, gizli sabotaj te

şekküllerini ve casusluk gruplarını ihtiva etmektedir. Böylece, Sovyet 

Başkomutanl ık dairelerinin yardımcısı mahiyet indedir . 

1944 - 1950 arasında Moskova 'nın bazı kararlar verdiği aşikârdır. 

1944'te meşhur komünist l iderlerinin memleket ler ine avdeti ve süratle 

legal yani açık mesaiye geçmeleri kararlaştırıldı. 1945 - 1946 senesinde 

Türkiye Komünist Partisi, gizli faaliyet muhafaza edi lmekle beraber, bir

çok unsurlar ına kendilerini ortaya atmalarını ve açık parti kurmalar ı em

retti. Bazıları bunun bir tedbirsizlik o lduğunu söylediler, Moskova bütün 

dünyaya ve garp memleket ler ine açıkça pes etmelerini an latmak istiyor -
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du. Fakat işler Rusya'nın istediği gibi yürümedi . Diğer taraftan da 1945 
programında görüleceği üzere, partilere nüfuz tavsiye edi lmekte idi ve 
bunun en büyük manevrası Cami Baykurt ' la yaptır ı lan işlerle meydana 
vuru lmuş oldu. 

Diğer taraftan Moskova Radyosunun devam eden neşriyatı ve orada 

sabık komünternin devreden unsurları da göstermiştir ki, Moskova 'da 

Türkiye 'yi temsil eden heyet vazifesinde berdevamdır ve bunlar ın rolü sa

dece bir tercümanlıktan ibarettir. 

Tass Ajansı muhabir ler inin bütün haberleri bu radyo spikerinin ser

mayesidir . 

Bu sıralarda Moskova'nın başka bir karara hazırlandığı intibaı vardır, 

bütün grup memleketler i hudutsuz hürriyetten istifade eden bu hürriyet 

düşmanlar ın ın silâhlarını birer birer elinden almaktadır lar. Moskova 

şüphesiz ki müstakbel kararlarına muvazi olarak Moskova 'daki ekipleri 

takviye etmektedir. Törez Rusya'dadır. Güya Türkiye 'nin müstakbe l 

Cumhurre is i Moskova'dadır. Belki aynı mahiyette işler diğer garp m e m 

leketleri için de o lmuş veya olmaktadır. Bunların basit bir taktik mi, yok

sa daha büyük bir karara hazırlık mı olduğu ş imdiden kestir i lemez. 

Emrederseniz bunları da gösterebil ir im. Öneml i bir hususu da arz 

edey im: 

Şefik Hüsnü, İstanbul 'dan kominterne verdiği bir bilgide: Kongre ak
dedi lecek, bize yardım edi lmek lâzımdır, burada zayıfız, oradaki arkadaş
lardan bize gönderiniz, diyor. Bu yazının başında komüntern in Türkiye 
seksiyonu ve numaras ı yazılı ondan sonra da Türkiye Komünis t Partisi 
Başkanı diye imzası vardır. 1946 tevkifatında bu vesika Şefik Hüsnü'ye 
gösteri ldiği zaman çok müşkül duruma düşmüştür. Buna, yaz ıya cevap 
olarak Moskova 'dan komünterninden gelen cevapta denil iyor ki: Size ya
kında Hasan Ali Ediz'i, Nazım Hikmet' i ve Cevdet' i gönder iyoruz, bunlar 
kongrenize iştirak edecek ve sizin kongrenizi takviye edeceklerdir . 

Bu rabıtalar ve bugüne kadar ki bütün rabıtalar, bugüne kadar ele 

geçmiş olan vesikalar gösteriyor ki Türkiye Komünist Partisi Mosko

va 'dan ayrı olarak çal ışmamıştır ve daima çal ışmaktadır. Da ima oradan 

direktif alır. 1946 tevkifatında ele geçen gizli vesikalar içinde Şefik Hüs

nü 'nün yazdığı bir rapor vardır. Bu raporu Moskova 'ya göndermişt ir . 

Türk komünist partisinin faaliyetini izah etmiştir ve üniversite içinde 500 

partili kazandıkları yazılıdır. Ele geçirilen broşürler de bunu göstermek

tedir. El imize geçen büyük şemada Türkiye komüntern inde üye olarak 

65 inci yıldız içinde yazılıdır. Mustafa Suphi raporunda sarih olarak ko-
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minterde dört azalık elde edilmiş o lduğunu yazmıştır . Dört azadan en 
başta gelen kendisidir. O öldükten sonra Şefik Hüsnü, Hasan Ali Ediz, 
Cevdet ve Laz İsmail adındaki şimdiki spiker Erdem Türkiye 'yi temsil edi
yorlardı. Maruzatımız bundan ibarettir. Hepinizi hürmet le se lamların (Al
kışlar) 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) - Bir sual rica edeceğim. (Sual sorulmaz, 
vekile sor sesleri) 

BAŞKAN - Görüşmenin kapalı yapı lmasını gerektiren mese le veri len 
izahatla çözülmüştür. 

ŞEVKET M O C A N (Tekirdağ) - Sual soracaktım. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) - Asıl bugün bizi i lgi lendiren bir nokta 
üzerinde bir sual ist irham ediyorum. 

Komünizmin, Moskova 'ya bağlı ve Türkiye'yi oraya bağ lamak isteyen 
bir ihanet o lduğunda hiçbirimizin şüphesi yoktur. Yalnız konuşmalar ı 
aras ında Asker î Yargıç arkadaşımız burada bir Mihri Bell i 'den bahsett i . 
O Mihri Belli bugün; bu hiyanet komitesinin kurucusu ve başkanı olarak 
mevkuf bulunuyor. Birkaç ay evvel, mahkûmiyet in i müteakip Avrupa 'ya 
kaçtığını, hatta yüzünün şeklini değiştirdiğini ve bir gece gizli olarak Tür
kiye'ye geldiğini gazetelerde okudum. Bu adam ceza olarak, 25 lira para 
cezası, iki ay hapis gördü. Biz bu muazzam hiyanete karşı savunmamız 
icap eden bu hiyanete karşı bu kadar yetkisiz miyiz? Bu hususta beni 
tenvir etsinler. 

Bugün Nazım Hikmet gelse; şuraya Ulus Meydanına gelse, ona rast-
lasak, kendisine acaba, memlekete pasaportsuz girdiği için, 25 lira para 
cezası ve iki ay hapis mi vereceğiz? Bugün bizi i lgilendiren dava budur . 

BAŞKAN - Adalet Bakanı. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Arkadaşlar , 
bu suale maruz kalacağımı bi lmediğim için ancak şahsî ma lûmat ımla ar
zı cevap edeceğim. Eğer imkân verirseniz üzerinde durur daha geniş iza
hat verebi l ir im. 

Hat ı r ımda kaldığına göre vaziyet şudur: Vaktiyle dışarıya kaçan bu 
adam af kanunundan istifade ederek gelmiş ve gel irken vizesiz geldiği 
için ancak bu cürmü için mahkûm edilmiş ve mahkûmiyet in i bit irdikten 
sonra da tahliye edilmiştir. Şüphesiz ki bu mahkûmiyet de az bir mah
kûmiyett ir . 

A H M E T KEMAL VARINCA (Gümüşhane ) - Usul hakkında bir r icam 
var. 
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BAŞKAN - Buyurun. 

A H M E T KEMAL VARINCA (Gümüşhane) - Arkadaşlar , burada Hükü
met in sözcüsünü dinledik. Yalnız Sayın Başkan, artık alenî celseye geçe
biliriz, buyurdular. 

Halbuki burada gizli olarak dinlediklerimiz üzerinde bizde gizli o larak 
konuşarak teşrihte bulunacağız. Çünkü gizli olarak dinlenen şey gizli 
o larak münakaşa edilir ve konuşulur. Açık olarak dinlenen de açık ola
rak konuşulur. Eğer gizli olarak dinlediğimizi açık olarak konuşursak 
müşkül bir mevkie düşmüş olacağız. Burada birçok şeyler dinledik, be
nim de arkadaşlar ım da pek çok bildikleri vardır. Bunlar üzer inde konu
şabiliriz. 

Bendeniz usul hakkında teklif ediyorum, bu meseleler üzer inde gizli 
olarak konuşulsun, ondan sonra alenî celseye geçel im. Tekli f im budur, 
kabulünü rica ederim. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, bu hususta bir karar al ınmamışt ır . Görüşmenin 
kapalı o lmasını icabettiren mesele, verilen izahatla çözü lmüş oldu. Fakat 
bu demek değildir ki, bu hususta söz isteyen arkadaşlara söz ver i lmeye
cektir. Açık görüşmeye geçi lmesine henüz karar a l ınmadığ ına göre, söz 
isteyen arkadaşlara söz vereceğim. Açık görüşmede söz a lmış olan arka
daşların isimleri yazılıdır. Kemal Varınca arkadaşımız usul hakk ında de
ğil, esasa mütedair, söz istemiş olsaydı kendisine y ine söz ver irdim. 

Binaenaleyh verilen bu izahattan sonra konuşmak isteyen arkadaş

lar varsa lütfen işaret buyursunlar. 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) - Bendeniz bir hususu sayın Hü
kümet temsilcisi Millî Eğitim Bakanı arkadaşımız taraf ından aç ık lanma
sını rica edeceğim. Burada izahat veren teknik e leman köy enstitülerin
den bahsetti . Bugünkü iktidar, köy enstitülerini uzman arkadaşımız ın 
tasvir ettikleri şekilde mi bulmuştur, yoksa o hal çok daha evvelki devir
lere mi aittir? Burada açıklamalarını rica edeceğim. 

BAŞKAN - Söz Başbakanındır . Buyurun efendim. 

BAŞBAKAN ADNAN M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar, 

muhte rem eski Millî Eğitim Bakanı arkadaşımın sualini bugünkü Millî 

Eğit im Bakanı arkadaşımız daha tafsilatlı olarak cevaplandırır lar. Bende

niz ancak huzurunuzda kendileriyle vaktiyle aramızda geçen bir iki mü-

kalemeyi hatır latmak lüzumunu hissettim. 

Kendileri Millî Eğit im Bakanlığına getirildikleri zaman bu Köy Ensti

tülerinin ne kadar fena maksat la kurulmuş olduklarını ve bu fena mak

sadın izlerini ve neticelerini silip ortadan kaldırmak için büyük gayretler 
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sarfetmekte olduklarını ve fakat bu işin gizli açık birçok tarafdarları ve 

h imaye edicileri bulunduğu için büyük müşkülât içinde bulunduklar ın ı 

bana ifade etmişlerdi. Bu sözleri kendilerinin de hatır layacaklarını tah

min eder im. (Bravo sesleri) 

Şimdi müsaade ederseniz, benim hatır larımda aldanıp a ldanmadığ ı -

mı lütfen izah etsinler, ben o vakit muhalefette bu lunmakta idim, kendi

lerinin bu husustaki gayretlerini her suretle desteklemenin bir memleket 

vazifesi o lduğunu kendilerini tebrik ve teşvik ederek söylemişt im. 

Kendileriyle vukua gelen temas şuradan çıkmıştır. Orta Anado lu 'da 

ve Şark'ta bir seyahat yapmışt ım, yolda şimdi aramızda bu lunan Tokad 

Milletvekil i Ahmet Gürkan' la bir kamyon içinde uzun bir yo lculuk yapar

ken o civardaki köy enst i tüsünün hallerinden uzun uzun bahsett i , dön

dükten sonra ben de Reşat Şemsett in arkadaşımla, ki o zaman kendileri 

Millî Eğit im Bakanı idi, Ahmet Gürkan'dan ve o c ivardan edindiğ im inti

halarımı anlatmaya esas olan temas vücuda gelmişti. Bunu arz ett ikten 

sonra eski bir Millî Eğitim Bakanı olarak ve köy enstitülerinin feci hali

nin ıztırabını ruhunda duymuş olan bir arkadaş olarak heyeti celilenizli 

tenvir edici malûmata sahip bulunduklarını tahmin e tmektey im. Kendi

ler inden bu hâtıralarını burada tazelemek üzere izahat vermeler ini rica 

ed iyorum. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) - Değerli arkadaşlar ım; sizleri çok 
tasdi etmek istemem, müsamahalar ınız ı rica edeceğim. (Rica ediyoruz devam 
ediniz, size icraatınıza mâni olanları da anlatınız sesleri) 

Her müvel l idi maraz mikrop gibi bolşevizim fikirleri ve ajanları da her 
yere girer. Orduya, girer, mektebe girer, kışlaya girer, Mecl ise girer, her 
tarafa sokulur. Elverir ki uzviyet kuvvetli olsun... 

Adnan Menderes arkadaşım beni hâtıralarımı canlandırmaya davet 

etti. Hâtıralarımı nakletmek hususunda biraz daha evvel inden başlaya

cağım. 1943 senesinin sonlarında idi; yahut 1944 senesinin ilk ayların

da idi. Arkadaki Meclis gaz inosunda Sayın Menderes ' le bir masan ın ba

şında yine bu konuya temas ettik. Enstitülerin gidişatını ben beğenmi

yordum. Muhterem arkadaşım tabiî ben bir mektep hocasıy ım, mesleği

mi, işimi ondan iyi bilirim, inkişaflarımı takibederim, onun için farkında

y ım Sayın Menderes 1943 - 1944'de pek haklı olarak işin farkında değil

di. Ve ben im o zamanki beyanat ımı biraz sübjektif, hattâ biraz müba lâa 

kaçmış gibi telâkki etti. (Olabilir sesleri) 

Sayın Menderes tahmin ediyorum ki bunu hatırl ıyorlardır. Kendiler i 

o gün ben im parti arkadaşımdı ve parti g rubumuzun idare heyet inde 
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üyeydi. Ben akl ımdan katiyen o gün benim bi lmekte o lduğum bir şeyi bil
miyor diye onu itham etmeyi geçirmedim. Başka meşgaleler i vardı ve bu 
ben im isimdi. Hatta Sayın Menderes o gün Hükümet te olsaydı, Tar ım 
Bakanı veya Ekonomi Bakanı olsaydı belki y ine aynı inyorans içinde bu
lunacaktı . 

Bununla şunu arz etmek istiyorum ki patojenleri keşfetmekte ve on
lara karşı tedbir a l ınmak için kıvranmakta ve k ımı ldanmakta bir kimesi-
nin şu fırsat ve bu vesilelerle başkalarına takaddüm etmesi ona bu hu
susta kendis inden daha geride kalanlara karşı bir ıtab yapmak hakkını 
vermez. Sayın Menderes arkadaşımız gibi o zaman merat ib si lsi lesinin 
daha yüksek kademeler inde bulunanların da ignorance içerisinde o lma
larında fevkalâdelik yoktur. Sayın arkadaşlarım, 1946 seçimlerini müte
akip yeni hükümet in teşekkülü mevzuubahis idi. Gazeteler hükümete 
kimler in gireceği hakkında birtakım ihtimaller üzer inde duruyor lardı . Ve 
bu arada Sayın Hamdul lah Suphi Tanrıöver' in 1946 seçimlerini takip 
eden Hükümet te Millî Eğitim Bakanlığı vazifesini deruhte edeceğini bir 
ihtimal olarak zikrediyorlardı. O günlerde bendeniz Sivas Milletvekili ola
rak buraya gelmişt im. Eski Zonguldak Milletvekili Ragıp Özdemir vasıta
sıyla Tanrıöver 'e haber gönderdim. Millî Eğitim Bakanl ığ ına geldikleri 
takdirde, beni de İ lköğretim Müdürü olarak almalarını rica ett im. Ondan 
sonra Millî Eğitim Bakanlığına ben geldim. Beni bu suretle bir müraca
atta bu lunmaya sevkeden saikin icaplarını yer ine get irdim. Sayın Men
deres arkadaşımız birtakım ahvale, bu müesseseler in iyi bir halde bulun
madığ ı hususuna, bu tarihten çok sonra yani 1946'dan sonra Orta Ana
dolu 'da arkadaşı Ahmet Gürkan' la yaptıkları bir seyahat net icesinde 
muttal i olduklarını ve bana da anlattıklarını söylüyorlar, ki bütün bun
lar ben im hizmete gelişim işe başlanan ve gerekeni y apmamdan çok son
radır. 

Sayın Menderes memleket in siyasî hayat ında demokrat ik faaliyetinde 
üzerler ine müh im bir vazife aldıklarından çok sonra biz im düzeltt iğ imiz 
bir vaziyete muttal i olmuşlardır. A m m a katiyen sayın arkadaş ım bundan 
dolayı i tham etmek hatırı hayal imden geçmez. 

SEDAT BARI (Seyhan) - Amma, centi lmence bir cevap değildir bu be

yefendi. 

REŞAT ŞEMSEDDİN SİRER (Devamla) - Kaderin bana bahşett iğ i bir 

fırsat, Al lah' ın bir lütfudur ki İlk Tedrisat Umum Müdürü o lduğum tarih

ten beri bu mesele ile yani Türkiye köylerine köyün çocuklarını alarak 

öğretmen yet işt irmek davasına kendimi vermiş o lduğum için, ben im bu 

suretle bu müesseseler in fena gidişini önceden gördüm. Bu bir talih ese-
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ridir. (Nasıl gördünüz sesleri) Müesseselerimizi o şekilde gördüm ki; bana mü

him bir vazife düşüyordu ve o vazifeyi yapt ım ve bana düşen vazifeyi ya

parken de sayın arkadaşlarım; zamanın selahiyetlerinden ancak yard ım 

gördüm. Biraz evvel ismi telaffuz edilen adam etrafımı kandırmışt ı , iğfal 

etmişti. (Tonguç baba mı sesleri) Evet Tonguç Baba. Bütün hüsniyet sahipleri

ni, bütün iyiniyet sahiplerini iğfal etmişti. Tonguç babayı def ederken hiç

bir mukavemet le karşı laşmadım. 

ARİF N İHAT ASYA (Seyhan) - Sizi niye kandırmamışt ı? 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Devamla) - İcratıma devam ederken, 500 

kişi kadrodan 400 kişiyi ayırırken hiçbir taraftan güçlük görmed im, yar

dım gördüm. Bana manen yardım edenler içinde demokrat partil i arka

daşlarımız da vardı. Bilhassa, Fuat Köprülü beni mesa imde teşci eden; 

teşvik eden arkadaşlardan biridir. Şu sıralarda oturan; o günkü icra 

mevki inde oturan arkadaşlar da beni teşci etmişlerdir. Kendi ler ine derin 

minnettar l ığ ımı ifade ederim. (Soldan bir ses; iş işten geçtikten sonra) 

Efendim; izin verirseniz bir noktayı daha arz edeyim. 

Bolşevik tehlikesinden kurtulabi lmemiz için; bu tehlike ile savaşabil-
memiz için; maddî ve manevî , fikrî ve ahlakî bütün kuvvetlerimiz; bu ara
da siyasî parti lerimiz arasında tam bir birliğe ihtiyaç vardır. Bu birlik ol
madıkça; partiler arasında tam bir işbirliği o lmadıkça bu büyük düş
manla mücade le etmenin imkânı yoktur. Çok şükür ki bugün Büyük Mil
let Mecl is inin bu çatısı altında millî partiler mevcuttur. Bugün ikt idarda 
bulunan Demokrat Parti olsun, muhalefette bulunan Cumhur iye t Halk 
Partisi olsun; Millet Partisi olsun; hepsi birer millî partilerdir. Kuruluşla
rıyla; kuruluş şekilleriyle, kuruluşlarının sebep ve saikleriyle, kurucula
rının şahsiyetleriyle, programlarıyla dünya görüşleriyle, icrada bulun
muş olanlarının kendi zamanlar ında yapmış oldukları bugün icrada bu
lunanlar ın bugün yaptıkları işlerle millî mahiyetleri sabit o lmuş partiler
dir. 

Fakat müsaadeniz le bir tehlikeye işaret etmek isterim. O tehlike şu

dur: Komünizmle , bolşevizmle mücadele ederken herhangi bir ferdin, 

herhangi bir zümrenin veya herhangi bir partinin kendi yaptıklarını ile

ride göstermek gayretine bencil hırslara kapı lması ve ben iyi yapt ım o kö

tü yaptı davasıyla ortaya düşmesi işi felakete götürür. 

Beşeriyet tarihi zafer için bütün anasır ve şartlar bir araya toplanmış 

olduğu halde kumandanlar ın ın rekabet hırsı yüzünden mağlubiyet le ne

t icelenmiş nice harplerin hatıraları ile doludur. Arkadaşlar ; yalvar ır ım, 

bu vaziyete düşmeyel im. (Düşmeyiz, müsterih olun sesleri) Dava hepimiz in v icdan 

2318 



KOMÜNİZM SAVAŞIMI TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

birliği, fikir birliği, işbirliği yapmasıy la yürütülebi lecek nevidendir . Onun 
için ist irham ederim muhterem arkadaşlarım, büyük bir tehlike ile mü
cadele yaparken tesanüdü bozacak şekilde bencil hırslarla ortaya çıka
cak olanlara o safta olsun, bu safta olsun, müsamaha etmeyel im. (Müste
rih olsun sesleri) 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Çok sevgili arkadaşlar, 
Reşat Şemsett in arkadaş ıma bi lhassa teşekkür eder im. Bütün sözlerin
de tamamiy le mutabıkız. Esasen benim söylediklerimi teyit e tmekten, 
hatta onları bir kere daha teyit ettikten sonra şiddetle takviye e tmekten 
başka bir şey yapmadı lar . Bu işte bu mübaşir o lmak şerefi, t ekaddüm et
mek şerefi k ime ait olursa olsun mesele bunda değildir. Sevgili arkadaş
larım, bu memlekette ilk eğitim davasını bütün Türkiye coğrafyası, Tür
kiye'nin yüzölçüsü üzerinde süratle halletmek için bir usul, bir metot bu
lunduğu iddiası ortada iken buna göre geniş bir teşkilat kuru lmak için 
ça l ışmakta iken, bunun üzerinde daha belirti hal inde, dedikodu hal inde 
sarih ve katî vesika ve delillere istinat etmeden ortada dönen şayiaya kıy
met ve ehemmiyet verip harekete geçmekte teenni lüzumuna kani olan 
bir insan olarak o zaman ihtiyatla konuşuyorum ve mese le üzer inde ih
tiyatla hareket edilmesi lüzumunu hissediyorum. 

Biz bunu hissetmiş ve 1945-1946 senelerinde söylemiştik. 

Kendi ler ine bir noktayı hatırlatayım. Bu, bu hatırlatış aramızdaki ha
reket birliğini asla bozmasın, bi lhassa bunu ist iyorum. 

Soruyorum, o zaman, kendileri Millî Eğitim Bakanı oldukları zaman 
bu mesele mahsus idi de harekete geçilmedi, yoksa parti olarak, hükü
met olarak bu mesele bil inmiyor mu idi? (Buna cevap versin sesleri) 

Bir küçük hatıramı daha sözlerime ekleyerek kürsüden ineceğim. Ve 
buna cevap vermek lütfunda bulunurlarsa Reşat Şemsett in Bey arkada
şımızı dinleyeceğiz ve ondan sonra da Millî Eğitim Bakanı arkadaşımız ın 
mesul adam olarak tenvir edici izahatını dinleyeceğiz. 

Ben burada söz söylerken, dikkat buyurmuşsunuzdur , bu vadide ilk 
adımı atmak şerefini taşıyan bir insan olarak bahsett iğ imi hatırlarsınız 
ve şayanı şükran bir hâtıram olarak kaydettim. 

Ancak sorulan bir suale kendisi burada bir cevap verirken, ben Ton-

guç Babayı uzaklaşt ırmış ve 400 kişiyi buradan söküp atarken bir müş 

külâta maruz kalmadık dediler. 

Gaflete bakınız arkadaşlar, maksadım tenkit değil, fakat geçirdiğimiz 

edvarı bir kere daha gözönünde süratle canlandırdıktan sonra ati için ib

ret a lmak maksadı ile arz ediyorum, bu 400 kişi oraya nasıl g irmiş? Bir 
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adam, bir kaç adam ne suretle atılmış, birçok insanlar bu devirde nasıl 

iğfal edi lmişlerdir? Asıl üzerinde durulması lâzım gelen mesele işte bura

dadır arkadaşlar. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Arkadaşlar , kendileri büyük gayretler sarfettiler, bi l iyorum, büyük ız-

tıraplar çektiler onu da bi l iyorum. Kendileri Millî Eğit im Bakanl ığ ından 

çeki lmek zorunda kaldılar. Kendilerine hatır latmakla hatıralarını canlan

dırmış ihya etmiş olurum. 

Millî Eğit im Bakanl ığ ından çekildikten sonra kendileri ile kısa bir ko

nuşmam oldu. Bana dediler ki; "uğraşım, 400 tane muzır e lemanı bun

ların aras ından söktüm, attım, fakat biz de devri ldik." Bu konuşmada 

Hakkı Gedik arkadaşımız da beraberdi. (Soldan şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu sözde tamamen haklı idi. Şu bak ımdan 

haklı idi: Kendisini devirenler, o gün sarih olarak, belli olarak otoriteyi, 

Hükümet i el inde bulunduranlardan ziyade s ızma sureti ile bu memleke

tin ukde teşkil eden teşkilâtının başına geçmiş olan insanlar taraf ından 

çe lme takılıp yere vurulmuştur. Bu sözüm bugün aralar ında bu lunduğu, 

mesuliyet ler ini paylaştığı partisinin başında, içinde bulunan arkadaşla

rını z emmetmiş olmaz. Bu sözümle bu teşkilâtın, bu cereyanın bu mem

lekette ne derecelere kadar tehdit edici bir tehlike teşkil e tmekte o lduğu

nu tebarüz ettirmek ist iyorum. (Bravo sesleri) 

Bu kürsüden inerken; memleket i tehdit eden her tehl ikeye karşı bi
z im kadar ve belki bizden fazla ızdırap duyacaklar ına emin o lduğum Halk 
Partili arkadaşlar ımın da bizimle beraber hareket etmelerini bir kere da
ha rica eder im. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN - Söz Hamdul lah Suphi Tanrıöver' indir. 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) - Arkadaşlar; bu müzake

re, bu münakaşaya sebep olan milletvekillerini minnetle karş ınızda se

laml ıyorum, Hükümet namına konuşan zatın bize verdiği izahat kor

kunçtur. Ne kadar tehlike derine gitmiş, ne kadar kök salmış ve ne ka

dar yayı lmış; dehşetle dinledik. Bu bizi düşündürecek mahiyette bir şey

dir. Demin buraya gelip hitap eden Şemseddin Sirer, genç ve aziz arka

daş ım bana yalnız; maari f vekâlet ine gelirsen beni şu vazifeye alır mısın 

demedi , başka bir şey daha söyledi: Onu haber vermemde büyük menfa

at vardır. Bana dedi ki; burada holde, Hasanoğlan Enst i tüsüne gidip bir 

hasbühalde bulunmak ister misiniz? Niçin, dedim? Lüzumu var, dedi. O, 

bu derdi görmüştü. Bu derde deva aramıştı . Kabul ettim. Maksadın ın ne 

o lduğunu anladım. Beni konuşturduğu vakit gençlere mill iyet hissini, ta

rih hissini telkin etmek istiyordu. Kabul ettim. Ne vakit isterseniz g i tme-
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ye hazır ım, dedim. Üç, dört gün sonra kapının önüne bir o tobüs geldi. 
Hasanoğlan ' ın müdürü ile üç mual l im, altı talebe içinde bu lunuyordu. 
Beni aldılar, götürdüler. Mektebin havasında bir hususiyet nazarı d ikka
tini celbetti. Karşınızdaki yaşlı arkadaşınızı memleket in kürsüler ine da
vet eder, konuştururlar. Konuşacağım yere girdiğim vakit muhabbe t gö
rürüm. Orada ise uzaklık gördüm. Yabancıl ık gördüm. Çiftçilik ve vatan 
sevgisi etrafında bir konuşma yaptıktan sonra müdür ve mual l im ve ta
lebelerin bir kısmı ile yukarı kata çıktık ve konuşmaya başladık. Müdür 
Beye sordum. Ne vakitten beri buradasınız? 

- 3-4 aydan beri 

- Selefiniz ne o ldu? 

- Gitti. 

- Niçin? 

- Biraz komünizandı . 

- Beni a lmaya gelen muall imler yeni mi, eski mi? 

- Yenidir diye cevap verdi. 

- Eskiler ne oldu? 

- Gittiler. 

- Niçin? 

- Komünizandı . (Gülüşmeler ) 

- Müdür Bey, dedim, sizden bir ricada bulunayım. Bu mektep : Hasa-
noğlan Köy Enstitüsü müdür? 

- Evet. 

- Mektebiniz i görebi lmek için köyü görmem lâzımdır. Ne vakit ten be
ri mektep buradadır? 

- Yedi seneden beri. 

- O halde gidip köyü görel im. Köyler için yapı lan mekteb in ne netice 
hâsıl ettiğini köyde seyredeceğim. 

Kalkıp köye gittik. Köyü size tarif etmek is temem. Yo lda müdür ve 

mual l imler izahat veriyorlardı. O enstitü ile köy arasında hiçbir münase 

bet yoktu. Niçin kurmuşuz? Neden münasebet yoktur? Beş altı sebep 

saydılar. Toprak çok ucuz alınmış; civarda birçok binalar yapı lmış. . . 

Menfaat hissiyle... Anlar ım. İkincisi; bir kısım genç kızlar ve genç erkek

ler aynı çatı alt ında olduğu için köylünün idraki bunu tasvip e tmemiş . 

Binaenaleyh bir rabıta tesis etmek imkânı o lmamış. Köy enst i tüsü ile ya

ni baş ındaki köyün halkı ile hiçbir münasebette değil. Çok hazin birşey. 
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Son derece hazin birşey. Bütün bu tafsilâtın bize düşündürdükler i şey
ler aras ında size müsaadeniz le son derece ehemmiyet vereceğinize emin 
bu lunduğum bir hatıra anlatacağım: Meşhur 19 Mayıs nutku vardır. Bi
l iyorsunuz. Eski devlet reisimiz bir 19 Mayıs nutku irad etmiştir. Ben İs
tanbul 'da bu nutku gazetelerde okuduğum zaman karar verdim; bir 
mektup yazacakt ım; Bunu fikir namusu borcum addett im. Fakat aradan 
üç dört gün geçtikten sonra gazeteler haber verdi, Cumhur Reisi İstan
bul 'a geldi. Akşam Dolmabahçe 'de defteri imzaladım. Kapıdan çıkar çık
maz yaver yetişti, Cumhur Reisi sizi yemeğe bekliyor dedi. Ş imdi yemek
te hazır bulunanlar ı birer birer arz edeceğim. 

Örfi İdare Kumandanı Sabit Noyan, Irkçıları Muhakeme eden Mahke

me Reisi Sabit Noyan, Cemil Cahit Paşa, o arada Sağlık Bakanl ığ ını ya

pan muhterem Behçet Uz ve ismini hiç bi lmediğim, Kemal Gedeleç ' in ya

nında bir Miralay hazır bulunuyordu. Irkçılardan bahis açılmıştı. 

Devlet Reisi sözünü bitirdikten sonra, Hamdul lah Bey ne düşünüyor
lar? Kendilerini dinlemek isterim, dediler. Ben de bir mektup yazmak 
üzere idim, garip bir tesadüf sofranıza beni getirdi, düşündükler imi arz 
edeyim dedi. 

Biz im bir tek Rus davasını anlamak hususunda büyük hatalarımız 
o lmuştur. Rusya'yı yat ışt ırmanın mümkün o lduğuna inandığımız bir de
vir oldu. Rusya 'ya yaranmanın tehlikeyi uzaklaşt ıracağına inandığımız 
bir devir oldu. Fahiş hata, fahiş hata. (Soldan bravo sesleri) 

Paşam, dedim "ben ırkçı olarak itham edilenleri teker teker tanırım, 
bunlar ın hiç biri ihtilâlci tipi değildir. Zavallı Türk milleti fütuhat yapa
cak mevkide değildir. Misakı Millîmiz, bizim kudretler imizin, imkânlar ı 
mızın çizdiği bir huduttur, onun dışına çıkmayız, istilâ hamleleri yapmak 
el imizde değildir. Fakat kendisini tatmin etmek istediğimiz devlet ve mil
let, o rduda panislavizm yapıyor, kilisede panislavizm yapıyor, Londra 'da 
toplanan kongrede panislavizm yapıyor, bütün tarihinde panis lav izm 
yapmışt ır . Acaba bizim, içerideki 5-10 hocayı, genci, doktoru ırkçıl ıkla it
ham etmemiz onların işine yarar mı yaramaz mı? Devlet Reisi sizin, sizin 
ağzınızdan Türk topraklarının Rusya'nın istila emelleri için bir faaliyet 
sahası o lduğu itiraf edilirse yarın ajansta şöyle bir cümle görürsek: Tür
kiye'de panislavizm, ırkçılık yapılıyor, bu Devlet Reisinin ağz ından işitil-
miştir, denirse, buna ne cevap vereceksiniz diye sordum. Arkadaşlar sö
zümü kapat ıyorum, sırası geldiği vakit tekrar söz alacağım. Kanun tasa
r ıs ında fevkalâde tehlikeli maddeler vardır. Yanlış tefsiri, manev î kuvvet
lerimizi t amamen kırmak ist idadmdadır. O maddelerde söz a lacağım. Arz 
edeceğ im nokta şudur; Rusya ile bizim aramızdaki ihtilaf Türkiye Devle-
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tini üç asırdır düşündürüyor . "İkinci Cihan Harbinden sonra" Devlet ida
recileri Avrupa'y ı silahsız gördüler, müdafaasız gördüler. Avrupa 'n ın bel 
kemiği kırılmıştır. A lmanya bizim gençliğimizde Düvel i muazzam deni len 
devlet lerden Fransa yere serilmiştir, İtalya mağlûptur, tükenmiş bir İn
giltere ve harbin içinden bin bir iştiha ile çıkmış bir Rusya vardır. Bunu 
yatışt ıral ım zihniyetine saptılar ve müsamahal ı davrandı lar. Hata ettiler, 
günah işlediler, komünizmin yayı lmasına sebep oldular. (Soldan: Doğru, 
bravo sesleri, alkışlar) 

Şu halde size soruyorum; fikir cereyanına karşı nasıl mukabe le ede
ceksiniz? Bir îmana karşı tek mukavemet çaresi, mukabi l imandan iba
rettir. (Alkışlar) ister misiniz, vaktiniz var mı, tahammülünüz var mı, size 
hat ıranızda yer tutmaya müsait addettiğim iki misali söyleyeyim. (Vakti
miz var, söyle sesleri) 

Arkadaşlar iki muhteşem misal: 

Mısır tarihinin bize kaydettiği en eski istilâ Hiksos istilasıdır. Hiksos-

lar geldiler, yediler, yaktı lar ve çıktılar. Bundan sonra Mısır y ine isti laya 

uğradı. İranlılar burayı istila ettiler. Keyhusrev zamanında. Bundan son

ra Roma istilası oldu. Bizans istilası oldu. Yedinci asırda; Hicretin 22 nci 

senesinde Amir İbnilâs kumandas ında yirmi bin arabın istilası oldu. On

dan sonra orada beş defa, Türkler Devlet kurdular. Kürtler devri, Eyyü-

bî devri, Çerkezler, Gürcü devri yaşandı. Nihayet Napolyon da bu kıtaya 

girdi, çıktı. 

İngilizler bir asırdır buradadırlar. Bugün Mısır'la mücade le hal inde

dirler; halen bir tarafta tutunuyorlar, belki ç ıkmak zamanı gelmiştir. 

Arkadaşlar ; Mısır 'da asıl fetih kimindir? Bir a lem göçtü, açık denizler
de bir geminin direğinin ucuna kadar kayboluşu gibi muazzam bir a lem 
göçtü, eski Mısır diniyle, diliyle, adetiyle, ahlâkiyle, kıyafetleriyle, kanun-
lariyle göçtü. Onun yerine 20 bin arabın getirdiği bir araplık davasının 
peş inde asırlarca koşan yeni bir alem peyda oldu. Yani bir imam muzaf
fer oldu, silahlar muzaffer olmadı. 

Bir Roma seyahatim var: Katakomba gittim, 15 dakika zor t ahammül 

ett im. Baş ıma kan hücum etti. Evvelce Hıristiyanların gizli ibadet yaptık

ları, dehlizlerin içindeki raflarda bir sürü kafa tasları var. Orada sirk

lerde insanları kaplanlara, aslanlara yedirdiler, ateşlerde yaktı lar. Acaba 

Hıristiyanlık paganizmi orada yendi mi, yenmedi mi? Şimali Cermen pa

ganizmi yendi mi, yenmedi mi? Yendi arkadaşlar yendi . 

Anado lu 'nun tarihini biliriz. Elen Devri, Roma Devri nihayet bir Bi

zans Devri vardır. Nihayet buraya bir din geldi, buraya Anado lu 'ya yep-
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yeni bir medeniyet geldi. Biz y irmi sene sonra, tabiî biz görmeyeceğiz . 

Gençler 9 asrı dolduran bir devri tespit edeceklerdir. 1071'de Anado lu 'ya 

Türkler geldi, hemen arkasından 1080'de Rumel i 'nde henüz bu dinde ol

mayan zayıf Türkler göründüler. Peçenekler, Kumanlar. . . Şaman Türk

ler... Onlar kaybolup gittiler. Tarihte onlardan zede coğrafî bazı isimler 

var. 

Soruyorum size mütemadiyen beş bin şekle giren, dünyanın her ta

rafına hülül eden ve bizim için bir ö lüm tehlikesi teşkil eden komün i zme 

karşı kendiniz i müdafaa etmek için yalnız kanun mu çıkaracaksınız, ha

pishane mi göstereceksiniz? Yoksa ruhlar içinde, milletin tarihine, şu

uruna dayanan bir müdafaa mı yapacaksınız? Bunu soruyorum size. (Sü
rekli alkışlar) 

B A Ş B A K A N ADNAN M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar, 

hepiniz gibi ben de konuşma üstadı Hamdul lah Suphi 'nin buradaki çok 

güzel ve heyecanl ı hitabını büyük bir zevkle dinledim. Hakikaten kendi

sini d in lemek her zaman için bir zevk ve bir mazhariyett ir . 

Ancak sözlerine zemin teşkil eden, mesnet teşkil eden tez, hâdisemiz

le, mevzuumuz la sıkı sıkıya alâkalı mıdır, değil midir? Üzer inde durul

ması lâzım gelen bir mesele teşkil etmektedir. 

Hiç şüphe yoktur ki Türk camiasının sosyal telâkkileri, dinî telâkki
leri siyasî ve idarî idealleri komünizm cereyanı ile, fikir olarak komün i zm 
cereyanı ile mücadele etmek bir hâkimiyet üstünlüğü temin e tmeye kâfi
dir, yeter artar. Fakat mesele bu mevzuu değildir arkadaşlar. Sayın üs
tada hat ır latmak istediğim nokta bu nokta olacaktır. 

Arkadaşlar ; bugün komünizm bir fikir hürriyeti mevzuu o lmaktan 

çoktan çıkmıştır. Asırlık ve asırlık hüriyet vatanları dahi bugün komüniz 

min teşkil etmekle olduğu büyük tehlike karşısında korunmak tedbirleri 

a lmak ve bağlı kaldığı büyük hürriyet ideal ve prensib inden b igûna feda

kârlık yapmak mecburiyet inde kalmaktadır. Bu hal karşıs ında ensemize 

ve bağr ımıza yapışan bir tehlike teşkil eden, dünyanın bugüne kadar tek 

baş ına en büyük kuvvetini nefsinde toplamış olan bir dış kuvvete dayan

mak suretiyle, ona casusluk yapmak suretiyle vatan içinde vatan hiya-

netini din hal ine getirmek suretiyle çarpışan ve mücadele eden bir teşki

lâta karşı idealist bir görüşle bu tarzda bir mücadele sistemi tavsiye et

mek, beka şartlarımızın temini bakımından büyük bir gaflet teşkil eder 

kanaat indey im. 

Bendeniz sadece bu noktayı, yani komünizmin bugün reel bir tehlike 

o lduğunu, bir fikir cereyanı o lmaktan çoktan çıktığını, bir nevi yeni era-
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peryal izmin ta kendisi o lduğunu, ilk hedefi, memleket imiz i bir üst olarak 
ele geç irmek bulunduğunu tebarüz ettirmek suretiyle tehl ikenin azame
tine işaret etmek isterim. 

Kendi ler inden soruyorum; bu çok güzel izahları, bu çok güzel tasvir
leri efektif olarak tatbikat sahasına konulmak lâzım gelirse ortaya çıka
cak netice ne olur? Ne yapal ım, kanunu yapmayal ım mı? 

Kalplerimiz ve vicdanlarımız bir memleket tehlikesi teşkil eden bu
nunla mücade le aşkıyla doludur. İşte bu kalp ve v icdanlar ımız ın müca
dele aşkı, bunun tezahürü buradan çıkacak kanun olacaktır. Bizim mü
cadele ruhumuzdaki aşkı bir kanun halinde takarrür ettirip ç ıkarmak 
kendimiz i müdafa etmek için en kuvvetli silâhını teşkil edecektir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) - Affınızı ist irham eder im tasti edi
yo rum, fakat Sayın Başbakan huzurunuzda yeni birkaç noktayı açıkla
mayı aç ık lamaya davet etti. Kendisiyle her istediği noktada karş ı laşmak
tan kaçmam. Onun için huzurunuzu yine birkaç dakika işgal edeceğ im. 

Muhterem arkadaşlarım; bendeniz biraz evvelki maruza t ımda ensti
tüler imizden 400 kişi ayrılmış o lduğunu söylemiştim. Sizi m e m n u n ede
cek bir keyfiyet olarak arz edeyim. Allah çok şükür bu 400 kişinin hepsi 
hasta insanlar değillerdi. Yalnız enstitüleri şimdi arz edeceğ im sebepten 
dolayı çabuk kurmuştuk. Kaliteye fazla dikkat e tmeden enstitüler kadro
su teşkil o lunmuştu. Bu müesseseleri kuvvetli müessese ler hal ine getir
mek için menşeler i itibariyle enstitülerde değil başka sahalarda hizmet 
etmesi icabeden elemanlarımıza da oradan çekmek lazım gel iyordu. Yok
sa tekrar ediyorum bu 400 kişinin hepsi de hasta e lemanlar değil lerdi. 

Burada bir noktayı daha cevaplamak isterim. Bir suali mukadder l e 
karşı karşıyayım ki Sayın Menderes de beyanlar ında bu noktaya temas 
ettiler. Enstitülerin kurulmasında niçin acele edildi? Bu acele edişin bü
yük saiki biran evvel Türkiye 'de demokrasiyi kurmak idi. (Soldan gülüşme
ler) Yoksa sandığa atacağı kâğıdı okumasını b i lmeyen, sandığa atacağı 
kâğıdı yazmasın ı bi lmeyen bir kitle ile demokrasi o lamaz. (Soldan gürültü
ler, gülüşmeler) Herşeyden evvel, herşeyden mukaddem ve vazi femiz bu 
milleti okur yazar hale getirmektir. (Soldan gülüşmeler) 

İkinci noktaya da cevap arz ediyorum : 

Sayın Menderes benim 1948 senesinde Millî Eğit im Bakanl ığ ından 

ayrı ldığım zaman vâki bir mükalememizden bahsetmektedir . 

Sayın arkadaşlar, zannediyorum ki hatıraları kendilerini a ldatmakta

dır. Hakkı Gedik Bey arkadaşımız o günlerde o zamanki milletvekil i ar-
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kadaş lar ımdan Ali Kemal Yiğitoğlu ile görüşmüştür. Ali Kemal Yiğitoğlu 
geldi, bana nakletti konuşmalarını . Gedik ona telehhüf ettim, bu adam 
birtakım iyi işler yapıyordu niçin bu adamı ayırdınız, demiş . 

Bu suretle Hakkı Gedik arkadaşımız teessürlerini ifade etmiş. Bir 
aralık Hakkı Gedik ile gaz inoda ben de karşılaştım. A m a bir şey konuş
madık muhterem Adnan Menderes ' le böyle, böyle bir mevzuda karşı laşıp 
konuşmamız vâki olmamıştır. Ben böyle bir şey hat ı r lamıyorum. (Unut
muşsunuz sesleri) 

Yalnız müsaadeniz le size başka bir ciheti arz edeyim, sayın arkadaş
larım 1948 senesinde Millî Eğitim Bakanl ığ ından ayr ı lmam sırasında 
önemli bir işle meşguldüm. Ankara Dil, Tarih-Coğrafya Fakü l t es ine sı
ğ ınmış olan birtakım elemanları temizlemek işi ile meşgu ldüm. Bu gay
ret birçok çevrelerde maalesef Demokrat Partiye mensup bazı muhit ler
de de üniversitelerin muhtariyet ine ve istiklaline taraf ımdan yapı lmış bir 
tecavüz telakki edilmişti. Ben oraya sığınmış olan ve gençleri zehir leyen 
anasırı temiz lemek için Kanunun bahşettiği arka kapı lardan ve geçitler
den istifade etmeğe çal ış ıyordum. Ve burada muhterem saflarınızda; bu
nu derken arz edeyim ki bu Demokrat Partinin safları içinde tanışmakta 
o lduğum 150 insan bi l iyorum ki kendilerine ancak hürmet le ve muhab
betle bağl ıy ım (Soldan hepsi hepsi sesleri) ve diğerlerini de tanıdıkça bu sa
yının da çoğalacağını tahmin ediyorum cidden muhterem arkadaşlar . 
Bunu böylece ifade ettikten sonra ilave edeyim ki, o zaman ben im bu ha
reket imi üniversitelerin muhtariyet ine karşı bir tecavüz diye tavsif eden 
birkaç makale yazanlar da aranızda bulunmaktadır . (Şahıs yok sesleri) 
Onun için Sayın Başbakandan ben de şahıslar üzerinde durmaktan içti
nap etmelerini rica ederim. 

Şimdi son bir noktayı mecbur o lduğum için arz edeceğim. Bi lmiyo
rum muhterem Menderes ile mi yoksa bir diğer arkadaşla mı bu husus
ta münakaşa ettim. Belki de Sayın Koraltan'la olacak. Evkaf apartmanı
nın yanındaki sokaklardan geçerken bu zat hakkında bir münakaşa yap
mıştık. Konu şu idi o tarihte. Rusya İkinci Dünya Harbi 'nden muzaffer 
çıktı mı; kendi sınırlarındaki memleket lere istediği nizamı vermekle ken
disini haklı bulduğunu ilan etmiş ve Polonya'ya tecavüz etmişti. O sıra
da bir eski Devlet adamımız ın bir Amer ikan gazetesindeki o günlerde 
Rusya bizden de doğu vilayetlerimizi boğazları ve istiklalimizi istemişti, 
beyanat ı intişar etti. O devlet adamımız ı Rusya'nın kendisiyle hem hudut 
olan memleket lerde emniyet inin icabettirdiği tedbirleri a lmaya hakkı var
dır, diye beyanatı intişar etti. (Soldan kim o? sesleri) Kendisini bu kürsüde 
müdafa etmek vaziyetinde o lmayan bir insanın adını aç ık lamakta mazu
rum. Şimdi o adam Devlet hizmetindedir. 
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Binaenaleyh millî bir meselede, millî bir dava karşıs ında yekvücut ol
mamız lâzım geldiği bir sırada enstitü işlerinde geç kalındı falan diye par
tilerin birbirini incitmeleri doğru değildir, bunlar ancak davaya zarar ve
rir arkadaşlar. 

İ ŞLETMELER BAKANI HAKKI GEDİK (Kütahya) - Sayın arkadaşlar, 
ben hadiseyi uzun boylu izah edecek değil im. Ortaya atılan bir mevzu 
vardır, ben de o mevzu konuşulduğu zaman orada bu lunduğum için sa
yın arkadaşlar ımız ın bunun aksini izah etmiş olması bak ımından bunu 
izah etmek mecburiyet inde kaldım. Pek iyi hatır l ıyorum, isterlerse o za
man hangi masada oturduğumuzu da ispat edebil ir im. Kor idorda gidi
yordum, kendilerinin bana doğru yanaştığını gördüm, sinirli bir hali var
dı. Millî Eğit im Bakanlığı 'ndan ayrılmıştı. Birlikte konuşarak gittik. De
dim ki, neden bu kadar kederlisin, hizmetleriniz oldu, çalıştınız, yararl ı 
ve faydalı işler gördünüz. Evet, 400 kişiyi temizledim, bunun cezası ola
rak da beni Millî Eğitim Bakanl ığ ından aldılar, dedi. 

REŞAT ŞEMSETT İN SİRER (Sivas) Hayır, hayır, yalandır. 

İ ŞLETMELER BAKANI HAKKI GEDİK (Devamla) - Bu arada Adnan 
Menderes de gelmişti. O da şahittir. O günkü söylediklerini pek iyi hatır
l ıyorum. (Soldan : Gülüşmeler, alkışlar, gürültüler) 

B A Ş K A N - Lütfen sükûneti muhafaza edelim. Söz Millî Eğit im Baka
nı Tevfik İleri 'nindir. 

MİLLÎ EĞİT İM BAKANI TEVFİK İLERİ (Samsun) - Muhte rem arkadaş
lar; Reşat Şemsett in arkadaşımızın bir hususu tavzih sadedinde beni 
kürsüye davet etmeleri dolayısıyla huzurunuzdayım. 

Şu ciheti birçok yerlerde söyledim. Burada bizzat huzurlar ın ızda ve 
heyeti umumiyeniz in huzurlar ında tekrarda fayda görüyorum. Eski ikti
dar zamanında, kısa bir müddet için dahi olsa, Millî Eğit im Bakanl ığ ına 
Reşat Şemsett in ' in gelmiş olması bu dava hesabına, memleket hesabına 
ve biz im bugün yapmakta o lduğumuz işleri bir parça olsun hafif letmek 
hesabına da ima şükranla kayıt ve yad ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Kendilerinin temas ettikleri hususta ben de ısrarla duracağ ım. Komü

nizmle mücade le gibi cihan şümul bir dava karşısında, mut laka parti le

rin üstünde bir yer a lmak hepimize düşen bir vazifedir. Bunu kendi ler in

den ve bütün arkadaşlar ından bu noktada hassasiyet r ica eder im. Konu

şacağım mevzu çok samimî olacaktır. 

Reşat Şemsett in ' in bu davadaki hizmetlerini böylece tespit ett ikten 

sonra şunu açıklayayım ki, her şeye rağmen devraldığımız müesseseler i , 

b i lhassa köy enstitülerini birçok hastalıklarla, birçok mikroplar la malul 
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olarak devraldık. Demin askerî yargıç arkadaş burada köy enstitülerin

den ve Hakkı Tonguç'tan bahsetti . Bana sorarsanız Reşat Şemsett in ar

kadaşın, köy enstitülerinden. Hakkı Tonguç' tan bahsediş i ile onun bah

sedişi arasındaki bir fark vardır, onun yanında bu çok hazindir. Hadise

yi çok korkunç mahiyette burada aksettirdiler. Bunlar burada zapta da 

geçmiş bulunuyor . 

Şimdi, Sayın Başbakanın, birçok işler yapmak zarureti vardır, birçok 

müşkül ler le karşı laşıyorum, yolundaki iddialarını kabul e tmek istemedi

ler. 

Bir şeye temas edeceğim. Demin burada İsmet İnönü'yü iğfal etmiş ol

makla onu kandırmış olmakla, iyi bir dava uğrunda onu yanl ış yo l lara 

sevketmiş o lduğunu açıkça söyledikleri Hakkı Tonguç 'a Reşat Şemsett in, 

bu millî hislerle acaba ne yapmak isterdi? Çok şey yapmak isterdi. A m a 

kabul e tmek istemedikleri, o destek, istediğini yapt ırmamışt ır . İlk tedri

sat U m u m Müdürlüğü gibi çok aziz bir mevkiden al ınarak ancak ikinci 

aziz bir mevki olan talim terbiye heyetine nakletmekle iktifa etmişlerdir. 

Bunu kabul etsinler. Bu Reşat Şemsettin' in kendi arzusu değildir. Fakat 

Hakkı Tonguç 'a destek olanın arzusudur. (Bravo sesleri) 

Bu Hakkı Tonguç bir müddet talim terbiyede kaldıktan sonra Atatürk 

Lisesi 'ne Resim hocası yapılmıştır. Hakkı Tonguç, değil, ilk tedrisat 

u m u m müdürü, değil talim terbiye heyeti azalığı değil res im hocalığı 

Türk çocuğunun karşısına ç ıkamayacak kadar bu memlekete hiyanet et

miş bir adam olması sıfatıyla onun oradan tutulup atı lması şükür olsun, 

bize nasip olmuştur. (Bravo sesleri) 

Çünkü, biz, davamızın uğrunda çalışırken yalnız arkadaşlar ımızdan 

müzaheret gördük, bütün Hükümet azalarından ve başkanından yard ım 

gördük. Ve istediğimizi yapabi lmek imkânını milletten aldık. İşte dünle 

bugünün bariz vasfı da budur. (Bravo sesleri) 

Arkadaşlar , devraldığımız müessese temiz değildi, dedim. 

Bir ay evvel Arifiye Köy Enstitüsü Müdürünü, 6-7 aylık sıkı bir teftiş

ten sonra vekâlet emrine almak zaruretinde kaldık. Reşat Şemsett in Be

yefendi arkadaşımızın ilk Tedrisat Umum Müdür lüğüne getirdiği ve be

n im orada bulduğum zata, Arifiye'ye tayin edi lmiş bulunan bu arkadaşı , 

bu müdürü ona sordum, nasıldır? İyidir, nasıldır, iyidir. Yapt ığ ım tahki

kat sonunda maalesef hiç te iyi olmadığı meydana çıktı. Kütahya Mebus

ları bilirler. Altı, yedi aylık bir tahkikattan sonra bu arkadaşı vazifesin

den uzaklaşt ırmış bulunmaktay ım. 
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Şunu ifade etmek ist iyorum, devir aldığım günden bugüne kadar üze

rinde hassasiyet le durulduğu halde, hâlâ durmakta o lduğumuz halde 

bunlar ı birer birer aramakta, bulmakta ve safdışı yapmaktay ız . 

Bir hadise anlatacağım, bi lmiyorum, Reşat Şemsett in Bey bil iyorlar 

mı? Kendileri çok şey biliyorlar. Bir seneden beri inceden inceye yaptığı

mız tahkikat sonunda, komünizmi manifestosu tercüme edilerek Hasa-

noğlan Enst i tüsü'nün birtakım talebelerine dağıt ı lmış o lduğunu tespit 

ettik. Bu iş bu kadar sistemli, bu kadar hainane idare edilmiştir. Hakkı 

Tonguç 'un bu derece laubalilik, müsamahal ı teşvikleri olan dosyası ha

z ır lanmış ve Şûrayı Devlete veri lmiş bulunmaktadır . 

Şu cihetle de temas edeceğim. Her devirde ahlâksızl ık da olacaktır, 

komünist l ik de olacaktır; kendilerinin de dedikleri gibi komünist l ik ordu

ya da g irmek isteyecektir, mektebe de girmek ister, cemiyete g irmek is

ter, bunun tamamen tertemiz olduğu bir devri görmek belki m ü m k ü n ol

mayacakt ır , (olacaktır olacaktır sesleri.) Bizce mühim olan ve m ü m k ü n olan 

cihet, cemiyet içindeki bu hastalığa karşı cemiyet in göstereceği reaksi

yondur . Cemiyet bu hastalığa karşı ne kadar reaksiyon gösterirse o ce

miyet o kadar sıhhatli demektir. 

El imizdeki vesikalardan şunu anlıyoruz: İçişleri Bakanlığı , Millî Eği

tim Bakan l ı ğ ına yazı yazmış ; Hasanoğlan Köy Enst i tüsü'nde bir fuayye 

var, korunulması müh im olan bir cihet var demiş. Maari f Bakanl ığ ı 'nda 

reaksiyon yoktur. Bu yazı hasır altı edilmiştir. İçişleri Bakanl ığ ı tekrar 

yazmış bu yazıya yine cevap alamamıştır. Aylar geçmiş meşhur yang ın 

hadises inde bu yazılar yanmış ve nice nice sonra siz, vakit le bize bir ya

zı yazmışt ınız , yang ında bu yazı yandı. Neydi o yazı? demişler tahkikat 

yapı lmış, fakat ondan sonra deliller ve vesikalar yok edi lmiş. Bu, reaksi

yon yokluğudur . Korkunç olan budur. Yoksa burada ahlaksızl ık olabilir 

buna karşı nasıl bir reaksiyon gösteril iyor? Mesele oradadır. Bugün bü

tün hassasiyet imiz işte burada temerküz ediyor. Ufak bir haber al ındığı 

zaman bu vaka üzerinde dikiliyor ve orada bu işi hal lediyoruz. 

Kendileri dediler ki; "Bu işin başına geldiğim zaman Fuat Köprülü ve 

daha birkaç arkadaşı bu millî davada beni destekledi ler." bu büyük bir 

mazhariyett ir . 

Şunu ben de itiraf edeyim ki; ben de bu mücadeleye başladığ ım za

man Reşat Şemsett in başta olmak üzere birtakım Halk Partili mil letveki

li arkadaşlar ım, geldiler, bana kuvvet verdiler, teşci ettiler. Fakat maale

sef bu münferi t teşciler karşısında memnuniyet le ve da ima destek lenmek 

yer ine kösteklendi. Elimizi attığımız meselelerimiz üzer inden hiçbir za-
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man müfettişi, muhakkiki eksik etmedik, şunun veya bunun sözü ile, 

yalnız kendi şahsî görüşlerimizle hiçbir arkadaş hakkında muame le yap

madık, teenni ile hareket ettik, çünkü haksız bir muame le yapmaktan 

çok korktuk. 

Bu kadar ince bir hassasiyetle bu işin üzerinde durduğumuz halde, 
bi l iyorsunuz, galiba belediye seçimlerinde olacak, Halk Partisi Başkanı 
bütün vatandaşlar önünde; şuna veya buna komünist diyerek bütün va
tandaşlar tehlike ve tehdide maruz bırakılıyor, diye giriştiğimiz dava de
jenere edi lmek istendi. 

Biraz evvel arkadaşlar burada Esat Adil ' in Sosyalist Partisinin gaze

tesi olan bir Pravda'nın Türkçesi olan gerçek adını taşıyan bir gazeteden 

bahsetti ler. Bu gazetenin koleksiyonuna bakın, her zaman olduğu gibi 

komünis t mücadelesine girmiş o lduğumuz için bizim adımız bu gazetede 

ırkçı oldu, turancı oldu, faşist oldu, mürteci oldu. Hiç unutmuyorum bir 

gün bu komünis t gazete Malatya'da lise talebeleri tarafından yırtıldığı za

man gazetenin başyazısı şöyle idi: Müsterih ol Tevfik İleri... Ne yazık ki 

birçok kimseler in tasvibine mazhar o lmamakla beraber bir part inin adı

na çıkan gazete ve aynı yo lda hareket etti, birçok arkadaşlar ımıza da ay

nı tempo ile faşist dedi. Hatta iki gün evvel şurada komünist mücade le 

si için, komünist kanunu için bütün ıztıraplariyle konuşan insanlar bir-

gün sonra aynı gazetede damgalandı lar. Evet, millî davalarda partiler üs

tünde hareket edelim. Bunun dışında her zaman birbirimizle mücade le 

ederiz. Fakat millî davaları dejenere etmeyel im. Bunları yaşata l ım. Bir 

noktaya daha temas edeceğim. Köy enstitülerini nasıl tesl im aldınız de

diler. Kendileri gayet iyi bilirler. Komünizmin telkin unsur lar ından birisi 

de, aile me fhumunu y ıkmak yok etmektedir. Din me fhumunu y ıkmak 

nasıl gayeler inden biri ise, aile müessesesini y ıkmak da diğer gayelerin

den biridir. Birtakım genç insanların komünizme inhimaklerini temin et

mek için buldukları çare, para yerine serbest cinsi münasebett i r . Genç

ler bununla avlanıyorlar arkadaşlar. Köy enstitülerinin bir feci manzara

sı da budur. Dağ başlarında kurulmuş olan, Valilerin ve Maari f Vekâle

tinin umumî müfettişlerinin girmesi yasak edilen -ki bu arkadaşlar her 

yere girer oraya giremezler- bu müesseselerde 500 erkek çocuğun, yanın

da hepsi 16, 20, 22 yaşlarında, 60-70 kız çocuğu beraber okur, beraber 

çapa çapalar. Beraber horon oynar. Gece yan yana pavyonlarda yatar. 

Bu yüzden nice çocuklar düşmüştür. Bu gizli celsede söylenebil ir. Nice 

köy kızları serbest fuhuşa teşvik edilmiştir. Bunu Reşat Şemsett in 'den 

sonra tesl im aldığımız zaman oradaki kızları toplayarak, ayırarak, İz

mir 'de tertemiz bir yuva içinde toplamak ve ayrı bir kız enst i tüsü hal ine 
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get irmek ve böylece bu memleket içindeki çıban başlarını temiz lemek çok 

şükür olsun bize nasip oldu. (Soldan brova sesleri, alkışlar) 

Tekrar edeceğim, eğer bir Reşat Şemsettin Sirer ge lmemiş olsaydı es

ki iktidar zamanında Maarif Vekâlet ine, ben veya benden başka herhan

gi bir Millî Eğitim Bakanı bu temizliği yapmakta çok daha fazla mücade

le edecek, çok daha fazla ter dökmeye mecbur kalacaktı . (Bravo sesleri, 

alkışlar) 

Binaenaleyh bu hâdiseyi böylece tebarüz ettirdikten sonra, birçok 

yer lerde söylediğimi burada tekrar ederek elinde o lmayan imkânlara rağ

men vazifesini başarmış o lmasından dolayı millî eğit im camiası ve m e m 

leket adına Reşat Şemsett in Sirer'e teşekkür etmeyi vazife bi l ir im. Bu 

münasebet le şu veya bu mücadelemizde köstek değil, destek o labi lmek 

için bize yard ım etmesini rica edeceğim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Ahmet Kemal Varınca. 

A H M E T KEMAL VARINCA (Gümüşhane) - Efendim, demin gizli celse

nin devamını rica etmekl iğ imde haklı imiştim. Çünkü haklı o lduğumu 

şimdi anl ıyorum. Evvela bir aile konuşmasında şahıslardan, günahlar

dan, ızt ıraplardan, herşeyden bahsedebil iriz. Ben de otuz y ı ldan beri bu 

komünis t davasını şahsen bizzat takip ettiğim için ve bu hususta demin 

burada beyanda bulunan yargıç beyin ifadelerinden daha ehemmiyet l i 

o larak birkaç vakayı bildiğim için bunları arz edeceğim ve şahıs lardan 

bahsedeceğ im. (Soldan bravo, sesleri) 

Burada ilk komünist partisini yapan, Mustafa Suphi 'dir. Mustafa 

Suphi , Erzurum'a, Erzurum hududundan geçtiği vakit -ki o vakit kuvay-

ı mill iye devr inde bir buradaki müstevli leri atmak için bolşeviklerle şöy

le yandan bir temas etti. O zaman dahi Moskova 'dan gelen cereyanlara 

karşı y ine Mustafa Suphi 'nin yüzüne bu millet tükürdü. Onu, avenesiy-

le birl ikte öldüreceklerdi. Fakat Allah razı olsun bildiğiniz gibi denizde, 

dalgaların arasına karıştı gitti. Yani bu nasyonalistler, mill iyetçiler, bu 

Mustafa Suphi 'yi ve komünistleri ta denizin dibine kadar yuvar ladı . Al

lah bunlardan razı olsun. Bunu yapanların başında Deli Hamit Bey var

dı. Bu adamlar dünya komünist olsa yine milliyetçidirler. Bu böyle bit

tikten sonra burada zikredilen adamlar hakkında benim şahsî müşaha-

de ve kanaat ler im vardır onları da arz edeceğim. Çünkü, temas ett iğim ve 

ismini zikrettikleri o adamlar hakkında benim şahsî bilgi lerim vardır. 

İki numaral ı komünist Nazım Hikmet, Anadolu, kuvay- ı mil l iye mü

cadelesinde, İstanbul ' la alakasını kesmişti. Ben o vakit İnebolu'da kay

makamd ım. İstanbul 'dan vapurlar dolusu insan gel iyordu. İstanbul 'dan 
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Anadolu 'ya geçmek için tek bir delik var, İnebolu. İki grup var bu grubun 

birisi askerleri diğeri de sivilleri teşkil ediyor. Bana rapor verdiler şu ge

len vapurda üç şairimiz var, dediler. Bunlardan iki tanesi hamdo lsun içi-

mizdedir birisi Halk Partisinin milletvekili, diğeri Demokrat Part inin mil

letvekili, Üçüncüsü de Nazım Hikmet idi. Ben o zamanki endişeleri naza

ra alarak her üçünü de İstanbul 'a iade etmek istedim. Dahil iye Vekil i ile 

doğrudan doğruya temas ettim. O vakit Refet Paşa Dahil iye Vekil i idi ise 

de o devirde kendisi meşgul olduğu için Adnan Adıvar Dahil iye Veki l ine 

vekâlet ediyordu. Bana dedi ki, sen bunların ikisini iade et ama Naz ım 

H i k m e t i iade etme dedi. Niçin dedim ve ben Nazım H ikme t i çağırdım. Gel 

dedim, niye geldin, Anadolu 'da ne hizmet edeceksin. Şiir söyleyeceğim 

dedi. Getir dedim getirdi ve şiirlerinin bir iki tanesini okudum. O zaman

ki bolşevik terennümü hislerinden ibaretti. Anadolu 'ya g idemezs in de

dim. Ben gideceğim orduya şiir söyleyeceğim, onları cesarete get ireceğim. 

Türk köylüsü senin şiirlerinle harp edecekse etmesin, sen g ideceksin bi

rader, dedim. Giderdin, gitmezdin; Adnan Bey'le doğrudan doğruya kar

şı karşıya geldik. Çünkü vilayetle temas yok. Adnan Bey bana yazdı ; ka

bul e tmem dedim. O zaman bir vali vardı, Raşit Paşa. Bu zat bana dedi 

ki sen aksilik ediyorsun; işte üç kişi gelmiş, birisini gönderdin, bu da kal

sın. Kendisine, canım paşam bu adam muzırdır, ben bunda bir tehlike 

görüyorum, bunu da gönderel im dedim. Canım yetişir, gençtir falan de

diler. Hal ide Hanımefendi, kendileri de buradadır, onun anasını tanır-

mış , ahbabı imiş; bu gençtir, yetişir, ıslahı hal eder dediler. Ben, Anka

ra'da ehibba ve kurena hükümet i teşkil etmek istiyorsanız ben orada yo

ğum dedim. Reşit Paşa yapma, etme dedi ve Naz ım H ikme t i Ankara 'ya 

gönderdik. Onun günahını hâlâ çekmektey im. Ben dayanacakt ım. Daya

nacakt ım yani, oradan İstanbul 'a gönderecekt im. Ne ise. Naz ım Hikmet 

budur işte. Bu adam anadan doğma komünistt ir , yani Naz ım Hikmet öy

le bildiğiniz gibi bir adam değildir. 

Sonra; bu isimleri geçen komünist lerden üçüncüsü Sabahatt in 

Ali 'dir. Onlar ın hareketlerini tespit etmek lazımdır. (Soldan, bunların mevzu 

ile alakası yok; sesleri) 

Efendim; ben vaktiyle işlenmiş günahları bel irtmeye çal ış ıyorum. O 

günahlardan temizlenmek lâzımdır. 

Bu Sabahatt in Ali konservatuvarda mual l im iken, Stal ingrad zaferin

den sonra ne dese beğenirsiniz; şu ağaçları görüyor musunuz , bu ağaç

lara numara koyun; Ruslar gelecek sizi asarken karışıklık o lmasın. Her

kes ağacına gelsin diyorlar. Bu adam sonra ne oluyor? Hiç. 
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Şu Şevket Süreyya sıtmaya tutuluyor. Deli oluyor, camlar ı kırıyor, 
Gülhane Hastanesi 'ne getiriyorlar. Benim de kızım orada yatt ığı için şa
hit o ldum. Yaşasın Stalin diye bağırıyordu, nedir niçin böyle bağır ıyor de
d im. Deli o lmuş dediler. Halbuki bu onun tahte lşuurundan gel iyordu. 
Bunlara birşey yapı lmamışt ır . Öteki ne oldu? Bulgaristan'a kaçarken 
kendi teşkilâtı tarafından öldürüldü. 

Benim şahsî kanaat im şudur: Hepimiz bu komünist l ik mese les inde 
lazım gelen şiddet ve hareketi gösteremedik. Demin burada söyledikleri 
gibi, hakikaten reaksiyon vardır. Benim içimde de reaksiyon var. Bu 
adamlar sayılı adamlar, bu adamlara bu kadar yüz vermek doğru değil
dir. Biz mücehheziz bundan korkmuyorum. Bunlar Türk köy lüsüne de 
nüfuz edemezler. Çünkü Türk köylüsü üç zırhla mücehhezdir . Birisi di
ni, diğeri ailesi, üçüncüsü de toprağıdır. Bu üç zırh onu korumaktadır . 
Bu komünist lerden birini gönderin eğer Türk köy lüsüne nüfuz edebil ir
lerse aşkolsun. Edemez. A m a din bakımından, aile bak ımından tahribat 
görenlerde başka. Belki onlar üzerinde tesir yapabil ir ler bundan korka
rım. Bunlar tamamen gençler üzerinde işlemektedirler. Gençler in içinde 
biz im de evlatlarımız vardır. Dikkat ederseniz, bu gençlerde din namına 
hiçbir şey yoktur. Bizim elhamdüli l lah anamızdan babamızdan öğrendi
ğimiz kuvvetl i bir dinimiz ve inancımız var. 

A H M E T VEZ İROĞLU (Afyon Karahisar) - Sayın Başkan bunlar ı açık 
celsede söyleyebilirler. Vakit kaybetmeyel im. 

BAŞKAN - Esasen hatip sözlerini bitirdi, söz Hamdul lah Suphi Tan-
rıöver' in dir. 

A H M E T KEMAL VARINCA (Gümüşhane ) - Açık celsede söyleyecekle
r im ayrıdır. Mamafi sözlerimi burada kesiyorum. 

H A M D U L L A H SUPHİ TANRIÖVER (Manisa) - Arkadaşlar , bir tek da
kikanızı işgal etmek için huzurunuza geldim. Okuduğum bir cümle ; se
nelerce evvel okuduğum bir cümle derki; hitabet kürsüsüne ç ıkarken 
ayakları t i tremeyen, ne yaptığını bi lmeyen adamdır. Eğer bu hitabet kür
süsü, bir cemiyet kürsüsü değil, bir mektep kürsüsü değil, bir mil let kür
süsü olursa yalnız dizleri t itrememeli, kalbi de titremeli, az im mesul iyet 
duymal ıdır . Ben mesuliyet duyarak karşınızdayım. 

Bazı şeyler vardır ki mut laka söylenmek lâzımdır. Münakaşa lar oldu, 

belki münakaşa kelimesi bile yer inde değildir. Şemsett in Sirer' in konuş

masını , Hükümet reisinin konuşmasını derin bir zevkle dinledim. Bu iyi 

bir konuşma oldu. 2-3 gün önce bu münakaşa etrafında Hükümet reisi, 

Halk Partisine mensup arkadaşlarımızı teskin etmek için, onlara ferahlık 

vermek için güzel bir nutuk irat ettiler. 
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Millet Meclisi kürsüleri, bir milletin manevî kuvvetlerinin en müh im 

tezahür yeridir. Milletin iradesi orada görünür, zekası orada görünür, 

millî meclisler orada görünür. (Bravo sesleri) 

Ben Türkiye 'de komünizmden bahsederken ilk cümle o lmak üzere bu 

münakaşaya sebep olan arkadaşlara müzahir o lduğumu ifade ett im ve 

bu Kanunun aleyhinde değil im. Başbakan benim sözlerimi niçin böyle 

anladı lar i fademde bir noksanlık mı vardı da böyle anladılar b i lmiyorum, 

fakat ben sarahaten ifade ettim, ki bu Kanun bizim mil let imize layıktır, 

bu münakaşa yerindedir. Büyük bir tehlikeyi geniş bir surette müta laa 

ediyorum; komünizmin bir din olmadığını, bir ideoloji o lmadığını iddia et

mek müşküldür arkadaşlar. Gayet müşküldür. Kitapla ve nihayet kulak

tan kulağa, binbir çeşit vasıta ile dünyanın her tarafına yayı lan şey, si

lahla yayı lmıyor, ordu ile yayı lmıyor. Evvela fikir olarak yayıl ıyor. Yer yü

zünde insan elinde bir tek vasıta yoktur ki onun birincisi fikir o lmasın. 

Gökte uçan teyyare bir fikirdir. İnsanın harp fikridir, insanın seyahat fik

ridir. El imizden çıkmış ne varsa hepsi fikridir. 

O halde ben iki şey tavsiye ediyorum; bir taraftan kanunlar ı yapal ım, 

onları tecziye edelim, diğer taraftan, Büyük Mecl isten rica ediyorum, 

ruhları boş bırakmayal ım, o büyük bir hatadır, boş olan yeri başkaları 

doldururlar ve biz dışarıda kalırız. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Başka söz alan yoktur, mesele çözülmüştür, açık görüş
melere geçi lmesini oyunuza arz edeceğim: Kabul edenler... Etmeyenler. . . 
Açık o turuma geçilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim, tasarının tümü hakkında 24 arkadaş söz almış, daha ancak 
4'ü konuşmuştur , vakit geçmiştir, binaenaleyh ayın 21 inci Çarşamba 
günü saat 15'te toplanmak üzere Birleşime son ver iyorum. 

GÖRÜŞMELERE D E V A M (6) 

MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Geçen Birleşimde şahs ıma sataş

m a olmuştur, söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Muhterem arkadaşlar, rahatsızl ı

ğ ım dolayısiyle bulunamadığ ım bundan evvelki o turumda konuşan Ari f 

Nihat Asya arkadaşımızın konuşmasında aynen "Şevket Mocan arkada

şımızla diğer arkadaşlara ait 141 ve 143 üncü maddeler i i lgi lendiren tek-

(6) Tutanak Dergisi: C. 10, s. 125-126, Ta: 19.11.1951 
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lifin tati lden evvel uzun müddet bir çekmecede kilitli kalmış o lduğunu 

duydum. Eğer haber yanl ış değilse temenni ederim ki çekmecey i kilitle

y ip anahtar ı cebine koyarak giden arkadaş sadece böyle m ü h i m bir tek

lifi iyi muhafaza endişesiyle, kuyumcu endişesiyle hareket e tmiş o lsun" 

şekl inde bir cümle sarfetmiştir. 

Ari f Nihat Asya bu sözleri ile o zaman Adalet Komisyonunun Sözcü

sü o lmakl ığ ım hasebiyle beni kasdetmekte ve Şevket Mocan arkadaşımı

zın kanun teklifini bir çekmeceye kitleyip gitmek suretiyle bu Teklif in 

Mecl ise şevkini geciktirdiğimi ima etmektedir. 

Arkadaş ımın yapmış olduğu bu sataşmadan dolayı tüzüğün 95 inci 

maddes i gereğince cevap vermek üzere söz almış bu lunuyorum. 

Her şeyden evvel arkadaşımızın aldığı haberin tamamen yanl ış o ldu

ğunu arz etmek isterim. 

Ortada ne kil it lenmiş bir çekmece ne gizlenmiş bir kanun teklifi ne de 

ihzar edi lmiş bir kuyumcu endişesi vardır. İşin aslı şöyledir: Ceza Kanu

nuna ait tadil tekliflerinin görüşülmesi sırasında bendeniz Adalet Komis

yonunun sözcüsü idim. Komisyonda resmî zabıt tutulmadığ ından i lerde 

komisyon raporunun hazır lanmasına esas olmak üzere hususî mahiyet

te kendi el yaz ımla not tutuyordum. 143 üncü maddenin müzakeres i de

v a m ederken balıktan zehirlenerek hastaneye kaldır ı ldım. Ve hastal ığ ım 

dolayısiyle Büyük Millet Meclisi karariyle bir ay izin aldım. İznim devam 

ettiği sırada komisyonda kanun müzakeresi ikmal edilerek raporun ya

z ı lmasına arkadaşım Balıkesir Milletvekili Vacid Asena memur edi lmiş, 

bu muhterem arkadaşımız raporu hazırlayabilmek için, ben im tut tuğum 

hususî notları görmek istemiş, komisyon kâtibi bu notların nerede oldu

ğunu telefonla sordu, ben de notların sözcüye ait, esasen kilidi bu lunma

yan açık çekmecede o lduğunu oradan alıp okuyabi lecekler ini söyledim. 

Ve keyfiyeti ayrıca yazdığ ım bir mektupla da komisyonun sayın başkanı

na bi ldirdim. Bunun üzerine not oradan alınarak Komisyonun raporu 

hazır lanmıştır . 

Tekrar edeyim ki, benden istenen notlar tamamen şahs ıma ait husu

sî not lardan ibarettir. Esasen Meclisteki usul ve teamül mucib ince ne ka

nun tasarıları ve ne de kanun teklifleri sözcüde durmaz. Bunlar ın hepsi 

komisyon kâtibinde bulunan dosya içinde muhafaza edi lmektedir . Haki

kat bu merkezdedir . Maamaf ih komünist ler hakkındaki tasarının tatil

den az evvel Meclise sevkedi lmesinde ne bu not meselesinin, ne de ben im 

sıhhî sebebe dayanan iznimin hiçbir tesiri de olmamışt ır . Bunun sebebi 

Ceza Kanununa ait bütün tadil tekliflerinin tevhit edilerek bir tasarı ha-
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l inde Meclise sevkedi lmesine komisyonca karar veri lmiş olmasıdır . Filha

kika komisyonda Ceza Kanununa ait diğer bazı kanun teklifleri de mev

cuttu ve bunlar ın hepsinin bir tasarıda birleştirilerek şevki icabediyordu. 

Nitekim Yüksek huzurunuza getirilen Tasar ıda diğer milletvekil i arka

daşların görüşülen tadil tekliflerini de ihtiva etmektedir. 

Endişe bahsine gelince; Ari f Nihat Asya arkadaşımız emin olsunlar ki 

rejim düşmanı olan komünizmin memleket dahi l indeki muzır faaliyetle

r inden fazlasiyle endişe duyanlardan birisi de benim. Bu korkunç hasta

lıkla şiddetle mücadele edi lmesini en az kendileri kadar taraftarım. 

Kanunun Adalet Komisyonunda müzakeres i sırasında Hükümetçe 5 

seneden 12 seneye kadar teklif edilen cezanın 8 seneden 15 seneye ka

dar çoğalt ı lmasını teklif eden ve teklifi komisyonca kabul edi len arkada

şınızım. Şevket Mocan arkadaşımızın komünist e lebaşlarına yani teşki

lâtta yer alanlara idam cezası veri lmesi hakkında sonradan hazırladığı 

takriri imzalayan arkadaşlarınızdan birisi de benim. 

Bundan bir buçuk sene evvel Af Kanununun müzakeres i s ırasında 

söylediğim ve şimdi Meclis zabıt larından çıkarttığım şu sözler ben im ko

münizmle mücadele bahsindeki samimî duygular ımın açık ifadeleridir. 

"MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Muhterem arkadaşlar, komüniz 

me taal lûk eden ve Ceza Kanununun 141 ve 142 nci madde ler ine mü-

mas suçlar affın şümulü haricinde bırakılmıştır. Bi l iyorsunuz ki komü

nizm içtimai bir felâket ve korkunç bir hastalıktır. Mikrop saçan hasta

ları tedavisiz bırakmak, bunun sirayetine meydan vermek demek olacak

tır ki Yüksek Heyetinizin bunu tecviz etmeyeceğine emin im." (Bunlara lü

z u m yok sesleri) Müsaade buyurun arkadaşlar, mahkemelerde mücr im 

sıfatiyle sandalyaya oturan suçlulara bile söz hakkı verilir. Şahsan bir ta

rize uğradım, hakkımda yapı lan bu tarizleri karş ı lamama müsaade bu

yurun. Üç kel ime ile bit ireceğim. 

ŞEVKET M O C A N (Tekirdağ) - Biz de zaten şüphe etmedik ki. 

MÜFİT E R K U Y U M C U (Devamla) - Efendim, gerek Hükümet ve gerek

se Adalet Komisyonu adına Celâl Yardımcı arkadaşımızın teklifinin red

dini ist iyorum. Affı istenilen suçlar arasında komünist l ik, casusluk ve 

daha birçok Devletin emniyetini , millî bünyemiz i tehdit eden suçlar mev

cuttur. Bunları nasıl affedersiniz arkadaşlar?" 

Komün i zm bahsindeki samimî hislerimi açıkça ifade eden bu sözlere 

burada bir şey ilave etmeye lüzum görmüyorum. Hakikaten komünizmle 

mücadeley i temin edecek mevzuatımız ın, teşkilâtımızın kifayetsizl iğin-
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den; ben de kendileri kadar endişedeyim. Bu açık izahat ım Arif Nihat As 

ya arkadaş ımın hakkındaki imalarının ne kadar yersiz ve haksız o lduğu

nu isbat ettiğine eminim. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımız Asya emin olsunlar ki büyük 

Türk Mil letince seçilerek bu kutsî kubbenin alt ında yer a lmak şerefini 

kazanan bütün milletvekili arkadaşlar komünizme en az kendisi kadar 

düşmandır lar . (Alkışlar) Müsaade buyurun, beni dinleyin, bir cümle ile bi

t ir iyorum. Yine bu korkunç hastalıklarla mücadele bahs inde en az ken

dileri kadar hassastırlar. Hiçbir arkadaşın yurdumuzun hayat ve istikba

line taallûk eden bu mühim ve asıl davada kendisine rüçhan, imtiyaz 

hakkı tanımaya hakkı yoktur. 

Hepinizi saygı ile se lamlıyorum. 

ARİF NİHAT ASYA (Seyhan) - Arkadaşımı benimle hemfikir görmek

ten ancak memnuniyet duyarım. 

BAŞKAN - Geçen birleşimde gizli oturum yapı lmasını heyeti celi leniz 

karar alt ına almıştır. Bu itibarla verilen karar dairesinde o turumu gizli 

olarak yapacağız . Lütfen dinleyiciler ve gazete muhabir ler i salonu terket-

sinler. 

(Dinleyiciler ve gazete muhabirleri salonu terkettiler) 

GÖRÜŞMELERE DEVAM (7) 

B A Ş K A N - Efendim, Tasarının tümü hakkında söz isteyen arkadaşla

ra söz vereceğiz. Millet partisi adına istedikleri için ilk söz Osman Bölük-

başı 'nındır. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Muhterem arkadaşlar, Birinci Men

deres Hükümet in in programı Meclisimizde müzakere edi l irken Millet 

Partisi adına görüşlerimizi açıklamıştık. Birinci Menderes Hükümet i 

programındaki aşırı sağ ve aşırı sol cereyanlarla mücade le hususunda 

Millet Partisinin endişesini tebarüz ettirmiştik, Bugün aynı görüşe sadık 

kalarak tasarı üzerinde konuşacağız. 

Arkadaşlar , dünyanın bildiği bir hakikat vardır ki, komün i zm siyasî 

ve iktisadî bir mezhep olmaktan tamamen çıkmış ve Türkiye 'nin yanıba-

ş ında bulunan ve Türkiye için düşman olduğunu sak lamaya lüzum gör

mediğ imiz Sovyet Rusya'nın istilâ emellerinin vasıtası hal ine gelmiştir. 

(7) Tutanak Dergisi, C. 10, s. 131-165, Ta: 21.11.1951 
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Felsefî ve ideolojik mahiyetini kaybederek, yabancı bir devletin aleti hali

ne gelen bir cereyana taraftar olanlara Türkiye 'de müsamaha gösterme

yi bu memlekete bağlı hiçbir insan kabul edemez. (Bravo sesleri) Millet 

Partisinin esas itibariyle iktidarla bu mevzuda hiçbir ihtilâfı yoktur. (Sol
dan bravo sesleri) 

Hatır larda olduğu üzere Birinci Menderes Hükümet in i tenkid ettiği
miz zaman, aşırı sağ ve sol cereyanlar hakkında, mevcut p rogramda bir 
kıstas kabul edilmediğini, program için bir kusur olarak ileriye sürmüş 
ve komüniz imle mücadelenin sadece ceza kanunlar ı ile yap ı lamayacağ ı 
hakikat ini tebarüz ettirmiştik. Hepinizin bildiği üzere, komünizmle mü
cadele e tmek için üç türlü vasıta düşünmek mümkündür . Bunlar ın ba
şında gelen ve en müessir o lduğuna kaani bu lunduğumuz vasıta, bir 
memleket tek i sefaleti, adaletsizliği ve sosyal sınıflar arasındaki gayritabi-
ilikleri, muvazenesizl ikleri kaldırmaktır. Hepinizin hatır layacağı üzere, 
İkinci Dünya Harbinden sonra Avrupa'nın bir komünist isti lasına uğra
mas ına mani olmak isteyen Amerika, ye'se düşen kütleleri arkas ından 
sürükleyen komünizmi y ıkmak için milyarlarca Amer ikan Dolarını Avru
pa'ya sokmuştur . Eğer ceza kanunları kâfi gelseydi elbetteki böyle bir 
tedbire baş vurulmayacakt ı . Bu itibarla komünizmle mücade le e tmek is
teyen Hükümet in memleketteki hayat pahalıl ığı ile de mücade le etmesi
ni, sefaleti ortadan kaldırmasını ve ye'se düşeceklerin adedini m ü m k ü n 
olduğu kadar azaltı lmasını temenni etmek de vazifemizdir. (Soldan yapılı
yor sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, komünizmin hakikî mahiyet ini halka anlat
mak, komünizmin maskesini düşürerek bir Moskof aleti o lduğunu halka 
anlatmak komünizmle mücadele etmenin başka vasıtasıdır. 

Nihayet bir fikir ileri sürüyoruz: Fikre karşı en müessir si lâhın fikir 
o lduğu kanaatindeyiz: Hiç şüphesiz refahı art ırmak, adaletsizl iğe mân i 
o lmak, komünizm cereyanını bu memleketten büsbütün ortadan kaldır
maz. Amer ika gibi refahın en yüksek seviyesine ulaşmış bir memleket te 
dahi Rus ajanı olan komünist ler vardır. Bu itibarla Hükümet hiçbir ka
nunî salâhiyet almasın gibi bir iddiada bu lunmak akl ımızdan geçen bir 
keyfiyet değildir. 

Muhte rem arkadaşlar, bu umumî esasları tebarüz ett irdikten sonra 
müh im bir nokta üzerinde durmak lüzumunu hissediyorum. Her hangi 
bir mese lede prensip itibariyle iktidarla beraber olmak, o gayeye varmak 
için kullanı lan vasıtaların kifayetsizliği üzerinde durmak ve bazı tenkid-
lerde bu lunmak hakkını öyle tahmin ediyorum ki; muhalefetten nezet-
mez. Bi l iyorsunuz ki, vatandaşın bütün siyasî hak ve hürriyetleri Anaya-
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sanın teminatı altındadır. Vatandaşın bu haklarını kul lanırken her türlü 

korkudan, endişeden vesveseden uzak kalması lâzımdır. 

Kanunlar tedvin edilirken iftiraya ve tezvire imkân bırakacak şekilde 

elastiki hükümler kanunlara konulacak olursa suiniyet erbabına fırsat 

ve imkân veri lmiş olur. 

Hükümet in getirmiş olduğu kanun tasarısının gerekçesine dikkat 

edecek olursak orada demokrasiyi müdafaa etmek, hürriyeti müda faa et

mek, millî varlıkları müdafaa etmek esaslarını görmekteyiz . B inaenaleyh 

hepimizce mukaddes olan bu esasları korumak maksadiy le gelen bu ka

nun bizzat bu esasları zedeleyecek elestiki hükümlerden uzak ka lmak 

mecburiyet indedir . Demokrasiy i koruyal ım derken demokrasiy i zedele

mekten uzak kalmalıyız. 

Kanunun hangi bak ımdan bu dediğimiz mahzurlar ı ihtiva ettiğini ye

ri gel ince arz edeceğim. Yalnız bir noktayı hafızanızda canlandırmak is

terim. Kanun iftiraya mesnet olabilir. Dünyada iftiraya mevzu o lmayacak 

hiçbir şey düşünülemez. Bu itibarla bir kanun iftiraya mesnet olabilir di

ye o kanunun çıkarı lmaması elbette teklif edilemez. Yalnız dikkat edecek 

olursak, siyasî mücadelede iftiranın silahı olarak kul lanı lacak olan ka

nun hükümler i muayyendir. Beş altı seneden beri biz mücade le iç inden 

ge lmiş insanlarız. Hiç bir siyaset adamına bir hırsızlık isnat edi lemez. Fa

kat böyle bir adama, devletin şahsiyeti aleyhine suç işlemiş gibi her tür

lü isnatların yapı lması bu memlekette çok vâkıdır. Bir insana komünist 

lik isnadı ve iftirası, bu iftiraların ve isnatların en korkuncudur . Acısını 

çeken insanlar olarak bunları, bugünkü iktidara, uzun sözlerle hatırlat

maya lüzum görmüyorum, günün birinde bizlere kızıl, faşist diyen adam, 

bu Mecl is kürsüsünde vatanperverl iğ imizden dolayı teşekkür etti. Demek 

ki siyaset, deve kuşu, zaman ve yeri gelince öyle, icabettiği zaman böyle 

düşünülüyor . Mareşal gibi, şahsiyeti bir millete mal o lmuş bir adama ko

münist l ik isnat ediliyor. Köy köy dolaşılarak o halde siyasî ihtirasın in

sanları bu nevi iftiralara götürmeyeceğini kim temin edebil ir? Bu itibarla 

hükümet in eline çok kesin bir silah veriyoruz. Bu silahı hükümet de kö

tüye kullanabil ir. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Adl iye var adl iye. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Müsaade buyursun Adnan Mende

res tasrih edeyim. Hükümet de kötüye kullanabilir, fertler de bu kanun

lardan istifade ederek iftiralara başvurabilir. 

Sayın Menderes buyurdular ki, bu silahı Adl iyeye vereceğiz. Evet, 

Türk hâkimler i bu silahı mutlaka kötüye kul lanacak değildir. Mut laka 
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Sayın Menderes Hükümet in in Adalet Bakanı, savcılara emir verecektir , 
çünkü bu salâhiyeti haizdir diye böyle bir dâva açtıracağını iddia etme
dik. Böyle bir silahı ele veriyoruz. Kimin eline? İstikbalin el ine. Bugün 
Menderes , yarın başkası, kim, nerede kul lanacak? Kimin nerede kulla
nacağını k imse bilmez. Komünist l ik âdeta bir moda haline getirildi. Tabi î 
bunu görmemezl ikten gelemeyiz. Sayın Menderes ' in bu adliye sözüne da
ha sonradan temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; bakınız nelere istinat edilerek siyaset adamla

rına yapı lmış olan şeylerden bahsedeceğim. 

Bunu söylemekle dünkü iktidara şunu yaptı, bunu yaptı diye bir hü
cum vesilesi aradığımı, muhalefette bulunan Halk Partisi zannetmes in . 
Mademki müh im bir mesele vardır, bunun bir de geçmişi vardır. Ona 
bakmak suretiyle hadiseyi aydınlatmak tabiî telâkki edilir. Kanaat inde
y im. Bir tek misal arz edeyim: arkadaşlar; Moskova radyosu neşriyatı bu 
memleket te ele alınarak, Ali 'ye vatanperver, Ve l i y e vatan haini denmiş
tir. Bizzat Demokrat Partiye komünist denmiştir. Bir düşman radyosu
nun ne maksat la yaptığı kâti olarak bi l inmeyen, bi l inmesine imkân ol
mayan neşriyatına ist inaden vatandaşları vatanperver, vatan haini diye 
vası f landırmak kötülüklerin en büyüğüdür. Bununla düşmanın eline en 
korkunç silah veri lmiş olur. 

Kim bu memleket in hayrına çalışıyor, kimler vatanperverdir , memle 
ketin siyasî hayatında kimler müessir oluyor, onları halkın nazar ında çü
rütmek isteyen Moskova Radyosu methüsena, ediyor veya kimler kötü
dür, kimler memleket in hayrına çalışmıyor, onların memleket in nazarın
da iyi göstermek için zemmediyor gibi bir düşünüş bu memleket te felâ
ket olur. 

Ş imdi bir misal arz edeceğim; şahitleri burada, Sayın Menderes zan
neder im ki hatırlarlar; bunda kendi ismim de geçmiştir, özür di ler im. 
1946 seçimleri dolayısiyle vazife aldığım Akdağmadeni 'nde Hâş im Tatlı-
oğlu'nu cevap verirken; asırlık düşmanımıza hizmet etmiş; bu va tanda 
satı lmış insanlar varsa ve böyle bir Demokrat Parti varsa, mevcut Hükü
met idam sehpası kurarak hesap sormazsa kendisinden alçak, kendis in
den hain yoktur dedim. Şarta muallâk olan ve sırf bir isnadı çürütmek 
için söylenen bu söz Hükümet in manevî şahsiyetini tahkir telâkki edildi 
ve ben nezaret altına al ındım. İfadem alınırken j andarma kumandan ı ve 
Akdağmaden i Kaymakamı olan Faik isminde bir zat vardı, zanneder im 
şimdi Gerede'dedir, müfettiş bey partinizin mahiyet ini biliyor musunuz? 

- Bi l iyorum. 

- Moskova Radyosunu dinlediniz mi? 
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- Gaript ir , her ecnebi radyosunu dinlediğ im halde, tesadüfen 

Moskova radyosu neşriyatı bu memlekette ele Moskova Radyosunu hiç 

d in lemedim, ne diyor? 

Moskova Radyosu partinizi methediyor. Bu sebepsiz mi? 

Arkadaşlar , bu idraki kifayetsiz vatandaşa bendeniz şu cevabı ver

d im. Sizin gibi düşünenler in bu hale getirdiği memleket i kurtarmak için 

bir hürriyet bayrağı açılmıştır ve muvaffak olduğu takdir de Moskova 'n ın 

hiç de arzu etmediği bir şekilde, yanıbaşında kuvvetl i bir Türkiye doğa

caktır. Böyle bir Türkiye 'nin doğmasının neticelerini sizin gibi idraksiz, 

kifayetsiz kimseler düşünemez. İşte bize söylenen budur. 

O zaman bu sözü Demokrat Parti Genel Başkanına ya 18 ya 19 Tem

muz tarihlerinde çektiğim bir telgrafla anlatmışt ım. O zaman part imizi 

Moskova radyosunun neşriyatına bakarak töhmet alt ında b ı rakmak iste

mişlerdir. Bunu yapanlar çoluk, çocuk değil, lâalettayin kimseler değil, 

memleket te adamım diye gezenler, geçinenlerdir arkadaşlar. Bunlar bu 

yola saptıktan sonra elastiki kanunlar çıkarır, icabeden tedbirleri a lmaz

sak bu kanun hürriyetten ziyade hürriyetsizliğe hizmet eder. 

Vatandaş için kâfi teminat ihtiva etmeyen böyle bir kanunun yarata

cağı emniyetsizl ik ve huzursuzluk Türk Mil letinden ziyade böyle bir ze

min isteyen komünizmin işine yarar. 

Sayın Menderes; Hükümet kimseyi mahkûm etmeyecektir , mahke

meler ma hkû m edecektir, dediler. Evet doğru, yalnız Hükümet in el inde 

bir silah vardır. Savcılara Adalet Bakanı emir verebilir, dava açtırabilir, 

kanunî bir salâhiyet. 

Mahzur aranacaksa işte bir mahzur membaı . Bunun dış ında sulh za

man ında dahi politika adamlarının komünizm ihaneti ile a lâkadar o lma

dığını cümleniz in takdir edeceğine kaani bu lunduğumuz polit ika adam

larının dahi hiçbir teminata sahip o lmayan askerî yargıçların huzuruna 

çıkarıldığını da unutmamak lâzımdır. Bu kanun; eğer memlekete huzur 

ve emniyet get irmek istiyorsa, eğer hakikaten demokrasi ve hürriyeti ma

sun bu lundurmak gibi bir endişenin mahsulü ise -ki aksini iddia e tmek 

çok ağır olur- icabeden tedbirleri a lmak da bir zarurettir. Bu kanuna gö

re m u h a k e m e edilecekler, benim şahsi kanaat ime göre ister açık, ister 

kapal ı yo lda olsun askerî mahkemelere sevk edi lmemelidir . Bu sözlerimi 

söylerken askerî mahkemelerde vazife alanların cümles inin v icdanı Hü

kümet in elindedir. Bunlar satılık adamlardır gibi bir iddia ak l ımızdan 

geçmiyor. Yalnız bir ihtiyatkârlık olarak cümlemizin kabul edeceği bir ha

kikat varsa insanlara yüzde yüz bir itimat da bahis mevzuu olamaz. Bu 
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siyasî mücade lede Türk hâkimlerinin ne kadar parlak bir imt ihan geçir

diklerini her vesiyle ile bu kürsüde demokrat arkadaşlar ımız da Cum

hurbaşkanımız da, muhal i f arkadaşlarımız da tebarüz ett irmektedir. Bu 

hakikat böyle olduğu halde adlî istiklâlinin tam olabi lmesi için kanunla

r ımızda gerekli tadilâtın yapı lması lâzımdır. Hâkimlerimizin, zatişlerinin, 

icra kuvvet inin elinde bulunması , onların v icdanı üzerinde baskı yapabi 

lir. Adlî istiklâlin birtakım mesnetleri vardır ki, onlar bu memleket te mev

cut değildir, diye öyle tahmin ediyorum ki demokrat arkadaşlar en az be

nim kadar bu kürsüde yırtınmışlardır. 

Bu hakikatlar göz önünde iken hâkimlerimiz için mevcut teminatı kâ

fi görmüyor , istiklâlleri tam değildir diyoruz. Öbür taraftan hiçbir huku

kî kariyerden geçmemiş, merhalelerden geçmemiş ; hiçbir teminata sahip 

o lmayan askerî hâkimlerimizin karşısına siyasî mahiyette suçlar irt ikâp 

ettiği sanılan şahısları çıkarıyoruz. 

Böyle bir kanun, icabında muhalefetin başında bir Demokles kılıcı 

olabileceği gibi hariçte de aleyhimize büyük bir propaganda mevzuu teş

kil edebilecektir. Derler ki, Türkiye de demokrasi var diyorlar, insan hak

larını kabul ettiklerini söylüyorlar, demokrasiyi , hürriyeti müda faa için 

kanun getirdiklerini söylüyorlar. Öbür taraftan da muhali f lerini askerî 

mahkemelerde , teminatı o lmayan mahkemelerde ezdirmekte devam edi

yorlar, derler. 

Hariçteki propaganda imkânlarımızın ne kadar az o lduğunu düşüne
cek olursak dışarda teşkilâtlı komünizmin yapacağı propagandaya mede
ni milletler nezdinde kendi itibarımızı kıran bu telkinlerin önüne geçmek 
imkânına da sahip değiliz. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) - Şimdiye kadar böyle bir kabahat var 
mıdır? 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Bugün de tasrih ettim, Kanun istik

bal için bir silahtır. Maahaza bunu ben b i lmem Şevket Bey. Menderes 

haksız yere filanı mahkûm ettirdi, diye bir iddiada bu lunmad ım. Biz is

tikbali düşünerek müeyyideler koymak zorundayız. Bunu Ali Efendi, Ve

li Efendi tatbik edecektir, diye şahısların melekliği ile ve fazileti ile avu

narak bu tedbirleri a lmaktan geri kalamayız Şevket Bey. 

Benim konuşmalar ım isnattan uzaktır arkadaşlar ve m ü m k ü n oldu

ğu kadar hükümet i bu mevzuda mutedil tenkidetmeyi de doğru buluyo

rum. Millî bir meseledir, bu mevzuda birbirlerine girdiler diye, e lâ leme 

söyletmiyel im. (Bravo sesleri). A m a bu düşünce bazı işaretlerde de bulun

maya mani teşkil etmez. 
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Arkadaşlar , hukukçu arkadaşlarımız çok iyi bilir; adalet in bir temina
tı da muhakemeler in aleni olmasıdır. Tek parti devr inde. Ceza Usulü Mu
hakemeler i Kanununda yer almış olan bir hüküm, bakınız kul lanı lmışt ır 
ve maalese f nasıl kullanı lmaktadır : 

Hükümet in manevî şahsiyetini tahkir eden, Meclisi tahkir eden, fila

nı tahkir eden, eden... Birtakım 158-159 uncu maddeler var. Bunlara gö

re bir suç işlemiş olanların muhakemeler inin gizli yapı lmasının talebedil-

mesi Adalet Bakanlığı tarafından savcılara tamamiyle bildiri lmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, size misal vereyim. İşte bu tamimin yaratt ığ ı 

ruh haleti bugün de mevcudiyet ini muhafaza etmektedir. Geçenlerde bir 

arkadaşımız İstanbul 'da muhakeme ediliyor. Taksim'de binlerce vatan

daşın önünde bir konuşma yapmış. Bu konuşmada hükümete hakaret 

etmiş. Mahkemeye veriliyor, gizli celse. Netice beraet. 

Çok rica ederim arkadaşlar, binlerce insanın önünde söylenen bir söz 

o kit lede bir feveran yaratmamış da, memleket asayişi ihlâl ed i lmemiş de; 

hâk im huzurunda, jandarmanın nezaretinde bir muhakeme yapı l ı rken 

asayiş ihlâl, millî his rencide edilebil irmiş diye hâlâ o gizli m u h a k e m e 

usulü tatbik ediliyor. İşte bu, kanunun o hükmünden istifade eden dün

kü adalet bakanlarının yarattıkları bir havadır ve bugün de buna devam 

edi lmektedir . 

İnsan Hakları Beyannamesini kabul ederek, medeni milletlerle aynı 
saflarda bulunuyoruz. Bugün en basit meselelerde gizli muhakeme usu
lü devam ediyor. Memleket in itibarı namına, dahilde bu kanunun yara
tabileceği emniyetsizl ik namına, biz parti olarak, bu gibi suçluların aske
rî mahkemelere açık veya kapalı yol lardan ver i lmemesini istiyoruz ve 
muhakemeler in in aleni olmasını temenni ediyoruz. 

Bu söylediğimiz sözler bugünkü iktidar için bir i tham mevzuu olarak 

ele a l ınmamalıdır . Her iktidar için bahis mevzuu olacak bir meseledir , 

bunlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu cihetleri böylece tebarüz ett irdikten sonra 

şimdi hükümet in esbabı mucibesine ve hükümet in sunmuş olduğu tasa

rıya temas edeceğim: Bu tasarıda dikkatimizi çeken, hafif manada telâk

ki edilebilir, endişemizi celbeden bazı noktalar var, muayyen bir z ihniye

tin tezahürü telâkki edilebilecek bazı noktalar var. Hükümet , çok iyi bi

lir ki, Demokrat Parti, muhalefet saflarında bulunduğu zaman bu mem

leketin kanun dışı kanunlarla idare edildiğini, çok defalar senelerce söy

lemişti . Bu çok güzel tâbir de Menderes' indir. Bu devrin zihniyetini anla

mak için, hürriyet ve demokrasi ile alâkasını anlamak için uzun boylu di-
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d inmeye lüzum yoktur. O devrin zihniyeti o devrin kanunlar ında yer ala

cağına göre tek parti devrinin her vesile ile bir istibdat devri o lduğu bu

rada belirti len tek partili tahakküm devrinin mesnedi olan Ceza Kanunu

na veya kanunlar ına bakmak kafidir. Bu kanun madem ki her vesi le ile 

tebarüz ettirdiğiniz keyfî bir devrin mesnedidir, o devrin mahsulüdür . 

Memleket te yepyeni bir devir açtığımızı ve memlekete yeni bir z ihniyet ge

tirdiğimizi her vesile ile tekrar ediyoruz. O halde neden yeni bir devrin, 

yeni bir z ihniyet in havasını alırken o eski devrin kanunundak i sakat hü

kümler ini kaldırmak yo luna gitmedik? 

Sayın Menderes diyecekler ki, bütün bu kanunlarda değişikl ik yap

mak zamana mütevakkıftır. Bu itibarla bir tadil tasarısı get irmek de âcil 

bir ihtiyaç hal ine gelmiştir. Bu itibarla kısmî bir tadille karşınıza geldik. 

Sayın arkadaşlar, mevcut mevzuat ın prensipler inden inhiraf eden gü

nü gününe bir siyasetin eseri olan kısmî tadillerle mevzuat ı ne hale ge

t irmiş o lduğumuzu bir an için düşünmeniz i rica ed iyorum. Demokra t 

Parti iktidarı, hükümet bu kanun tasarısını eğer hat ır ımda yanl ış kalma

mışsa, on ikinci ayın baş ında Meclise getirmiştir. Aradan 11 ay geçiyor, 

biz bu kanun tasarısı üzerinde duruyoruz. Eğer acil bir ihtiyaç dedikleri 

gibi, alev bacayı saracak bir durum olsaydı elbetteki Meclis, böyle bir ka

nun tasarıs ına lakayt kalmazdı . Yahut daha büyük bir süratle ç ıkarmak 

için harekete geçerdi. Mademki bu kanun 11 ay bekliyor. Bu kadar ace

le deği lmiş, neden Sayın Menderes Hükümet i bu tek parti devr inin niza

mi, temel i olan Ceza Kanununda hürriyeti boğan maddeler i tadil ederek 

kül hal inde bir tadille karşımıza gelmediler? Neden kısmî tâdil yo luna git

tiler? İşte üzerinde endişe ile durulacak bir nokta da budur arkadaşlar. 

Arkadaşlar , bugün kabinede yer almış bulunan bir arkadaşımız ın 

bundan iki sene evvel Meclis kürsüsünden izhar ettiği bir endişeyi biz de 

izhar edeceğiz ve o günkü tasvir ettiği durumun bugün de şu veya bu şe

kilde devam ettiğini söyleyeceğiz. 

Sayın Nuri Özsan, 1949 senesi Haziranında bu Meclis kürsüsünden 

aynen şu sözleri söylemişti: 

Va tandaş hürriyeti Anayasanın teminatı alt ındadır. Vatandaş lar bu 

hürriyet lerden emin, korkusuz ve vesvesesiz yaşamalar ı icabeder. Her 

hangi bir iftiranın tehdit ve endişesi alt ında huzursuz ka lmamalar ı ica

beder. Bu itibarla kanunlar tedvin edilirken bazı kötü niyetli insanlar ın 

ift iralarına bir vasıta olacak bir mahiyet taş ımaması ve böyle bir imkân 

ver i lmemesi lâzımdır. Arkadaşlar, bi l iyorsunuz ki, bugün birçok vatan

daşlar kötü niyetli, kötü tıynetli bazı kimselerin kanunlara, Hükümete , 
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Devlet Başkanına sövdü iftirasının tehdidi alt ında ve bu korkusu içinde 

muztar ip ve endişelidirler. Birçok vatandaşlarımız bu iftiranın kurbanı 

olarak mahkemelerde sürünmekte ve hatta hapishaneye gi tmektedir . Sa

yın Nuri Özsan arkadaşımızın çok güzel tasvir ettiği bu tabloya göre o va

tandaşları hapishaneye sürükleyen hükümler nelerdir? Çok iyi bil irsiniz 

ki bunlar ın başında 158 ve 159 uncu maddeler gelir. Hiç k imse Devlet 

Başkanına sövülsün, hakaret edilsin fikrini müdafaa edemez. Hiç k imse 

Mecl ise hakaret edilsin fikrini müdafaa edemez. Fakat velevki ima tari

kiyle dahi olsa diye elastiki bir kanunla bir vatandaşı bir takım haklar ın

dan mahrum edecek ağır ceza müeyyideleriyle vatandaşın karşıs ına çıka

cak bir nizam, demokrat ve hürriyet perver o lduğunu iddia edemez. Bu 

itibarla biz de şimdi Sayın Menderes 'ten şu sualin cevaplandır ı lmasını is

tiyoruz; 480 inci maddede hakarete uğrayan bir vatandaşı korumak hu

susunda endişe göstererek bu kısmî tadil tasarısı içinde bu 480 inci 

maddey i içine sokan Sayın Menderes 'e soruyoruz; acaba bu 158 ve 159 

uncu maddeler bu memlekette siyasî hürriyet ve vatandaş ın haysiyeti 

bak ımından 480 inci maddeden daha mı ehemmiyet l id ir? 

Görülüyor ki arkadaşlar; hükümetiniz hangi kasıt ve saik ile hareket 

ettiğini iddia ederse etsin, büyük tenakuzlar içindedir. Bir misal ile par

mak basacağım; bunlar bir marazın belirtileridir. Arkadaşlar , Matbuat 

Kanununun mahut otuzuncu maddesi vardır. Demokrat Parti muha le 

fette iken; cümleniz muhalefette iken, bu kanun demokrat ik esaslara uy

gun olmadığını , gazeteleri baskı altına aldığını, söz hürriyetlerini ihlâl et

tiğini hiçe indirdiğini gazeteleri baskı altında o lduğunu, matbuat hürri

yet inin zayıfladığını o kadar güzel cümlelerle halka ifade ettik ki, Mecl is 

açılır açı lmaz hükümet , getirdiği bir tasarı ile bu kanunun 30 uncu mad

desini ortadan kaldırdı. 

Bugün görüyoruz ki; Hükümet o zaman bu maddeyi Matbuat Kanu

nunda olmadığı zaman Ceza Kanununa aktarı lması icabeden bir madde 

o lduğundan dolayı teknik bir düşünce ile a lmamış matbuat hürriyete ka

vuştu diye alkışlayan Büyük Mecliste aktarılacak bir maddey i a lkış lamış. 

A radan beş altı ay geçiyor Matbuat Kanunu çıktıktan sonra ortaya 30 

uncu madde çıkıyor. Şeref ve haysiyet mevzuunda çok hassas o lduğunu 

tebarüz ettiren Menderes, eğer bir aktarma düşünmüş olsaydı, eğer Yük

sek Mecl is bir aktarmayı akl ından geçirmiş olsaydı her halde T e m m u z ayı 

ile Kânunuevve l ayı arasında geçen zaman boşa geçmezdi . İcabettiği za

man 24 saatte kanunların nasıl çıktığını görmüşüzdür. O zaman Adnan 

Menderes , böyle bir matbuat hürriyeti iyi o lmakla beraber şeref ve hay

siyeti korumak bakımından lüzumlu bir maddeyi elbette kısa bir zaman-
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da Mecl isten geçirmek suretiyle... (sadede sesleri) Hepsi sadettedir. Sözle

r im Mahut mânada polit ika değil, hakikattir. (Devam, devam sesleri) 

Arkadaşlar ; bu nevi tenakuzlarla dolu olarak karşınıza bir tasarı ge

lirse, bu kanun tasarısında da birçok bakımlardan vuzuhtan eser bulun

mazsa, bu suçluların nerede muhakeme edileceği ve muhakemeler in in 

aleni yapı l ıp yapı lmayacağına dair en ufak bir işaret bulunmazsa, vatan

daşta endişe kendini göstermez mi? 

Bu meseleyi bazı demokrat arkadaşlarla da münakaşa ettik. Tevhidi 

kazayı esas kabul ederek usule ait hükümler in ayrı bir tasarı ile Mecl ise 

getiri leceğini söylediler. Müstacel iyet ve ehemmiyet ine mebni , millî emni

yet bak ımından, kanunun tesirini, bütün ceza hükümler in i bir tarafa bı

rakarak buna karşılık hükümet cemiyetin emniyet ini düşünürken ferdin 

de aynı derecede bulunması lâzımgelen hürriyet teminatı hükümler in i 

get iremez miydi? Sonra, bu kadar mühim olduğu söylenen bir kanun ta

sarısı on bir ay Mecliste kalırsa diğer tekliflerin bu tasarı ların kaç ay ka

lacağını k imse tahmin edemez. İki kanun arasında geçen zaman zarfın

da bir veya birkaç vatandaş mahkûm edilecek, bu mahkûmiye t olabilir, 

haksız olabilir, bunu kimse tahmin edemez. Arkadaşlar ; Hükümet in es

babı mucibesini dikkatle okuduğumu zannediyorum. Orada emniyet un

surunu, huzur unsurunu haklı olarak demokrat ik bir n izamın temeli 

olarak kabul etmektedir. 

Bütün hukukçu arkadaşlar çok iyi bilirler ki, kanunsuz suç ve ceza 

olmaz; prensibi, sırf cemiyet in emniyet huzurunu temin etmek için kon

muştur . Aksini düşünecek olursak, rüyama girdin, seni idam edel im, di

yenler çıkabilir. 

Ş imdi arkadaşlar, Hükümet bu prensibi çok haklı olarak buraya, es

babı mucibeye koymuş ve tebarüz ettirmiş. Bu itibarla da eski iktidar za

man ında ç ıkmış olan metinlere vuzuh vermek istemiş. Fakat maalese f bu 

hedefine varamamışt ır . Hepiniz takdir edersiniz ki; kanunsuz suç olmaz, 

ceza o lmaz prensibinin manas ında vatandaşlar ve hatta hukukçu arka

daşlar güçlük çekecek. Böyle bir kanun düşünülemez. Bu takdirde ka

nunsuz suç olmaz prensibinin hiçbir manası kalmaz. İkisi arasındaki 

fark bir mahiyet farkı değil, bir derece farkıdır. Binlerce vatandaş veya 

münevver , hangi hareket suç, hangisi değildir, tefrik edemez. Binaena

leyh böyle bir kanunun mevcudiyet i ile ademimevcudiyet i aras ında ma

hiyet itibariyle bir fark yoktur, bir derece farkı vardır, va tandaş emniyet 

ve rme bakımından bir mahiyet farkı yoktur. 
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Misal olarak arz edeyim ki; kanuna vuzuh vermek isteyen hükümet , 

millî hisleri zayıf latmak gibi bir hükme sevketmiştir. Milli hisleri zayıflat

mak ne demektir arkadaşlar?. . Bu nereden başlar, nerede nihayet bulur? 

Lastik gibi bir kel ime, istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Emniyet get irece

ğ im mülâhazasiy le kanunu getiren Hükümet bu hükümlerden tevakki 

etmeli idi. Y ine kanunda öyle hükümler vardır ki; onlar, iftiraya mesnet 

olarak muhbir lere tanınan geniş imtiyazlardır. 

Arkadaşlar ; öyle zaman oluyor ki, kendi aramızda bizzat kendi kendi

mizi tenkid ediyoruz. Memleket imiz iptidaidir, geri kalmıştır, diyoruz. Biz 

bu sözleri söylerken milletimizi hakir görmek gibi bir kasıt la hareket et

miyoruz. İnsan çok bağlı olduğu şeye karşı acı laflar edebilir. İki arkadaş 

yanyana gelmiş, kırk seneden beri hürriyet hürriyet denil iyor, fakat bir 

netice yok, biz adam olmayız, diyor. 

Bunu söyleyen vatandaş, muayyen hâdiselerin kendi ruhunda yarat

tığı ıstrabı ifade etmekten kendini kurtaramamışt ır . İki kişinin yan ında 

bulunan bir muhbir , millî hisleri zaıfa uğratacak söz söyledi, diye haydi 

bakal ım mahkemelere . . . (Olmaz sesleri) bu fikri garip buluyorlar, fakat biz 

bunlara cevap aldıktan sonra mukabi l cevaplarımızı verdiğimiz z aman 

haksız olmadığımızı birçok insanların bizim gibi düşünmüş o lduğunu 

kabul edeceklerdir. İki kişi bir araya gelecekmiş, mutabık ka lacakmış , 

bir cemiyet o lacakmış, fiile geçmese de, bunların vaziyeti suç sayı lacak -

mış. . . Böyle bir şeyin büyük mahzurları olacağını söylemeye lüzum yok

tur. Hem iftira imkânını verir, hem de nadim olmak imkânını vermez. Bi

naenaleyh hukukî esaslara, umumî prensiplere uymayan bir takım esas

lar, iftiraya mesnet olacak, müphem hükümler bunda mevcuttur. Bu iti

barla bu hali ile bu kanun hedefine varacak durumda değildir arkadaş

lar. 

Muhterem arkadaşlar, bir de bu kanun tasarısında, eski kanunda ol

duğu gibi, bizce yanyana getirilmesi doğru o lmayan iki şey yanyana geti

rilmiştir. Dinî fikirleri yaymak ve komünizm. Her ikisi de aynı seviyede, 

aynı mahiyette telâkki edilmiştir. Tamamen vatan ve millet sevgilerini 

baltalayan komünist l ikle, din fikirlerini yayma suçunun aynı mahiyet te , 

aynı seviyede tutulduğunu teessürle ifade etmek isteriz. 

B A Ş B A K A N A D N A N MENDERES (İstanbul) - Yanl ış anlaşı lmasın. . . 

Din fikirlerini yaymak, suç değildir bu memlekette. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Öylesi de var. O kısmı da var, o kıs

mı da var. Din ile komünizmi yanyana getirmek size fazla gözükür a m a 

unutmayınız ki, komünizm, din kisvesine girdiği gibi komünizmin g irme-
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diği kisve yoktur. Bizzat Hükümet diyor ki; komün i zm Makyeval istt ir . 
Makyeval ist olduktan sonra her şey olur. Binaenaleyh mill iyetçi de gözü
kür, vatanperver de gözükür, adaletperver de gözükür. Liberal im, sosya
listim der. 

CELÂL A R A T (İzmir) - Yalan. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Yalan demiyor ki, kendisi. . . 

Bu esbabı mucibe ile bu ikisinin yanyana getiri lmesini mazur göste
recek olursa böyle bir fikir kabul edilemez. Mademki sosyalist kisvesine 
giriyor, mademki , milliyetçi kisvesine giriyor, bunlar hakkında da h ü k ü m 
koyal ım. Şüphesiz böyle bir hüküm koymak ve konulmasını istemek, ne 
ben im akl ımdan geçiyor, ne de esbabı mucibesini gördüğümüz Hüküme
tin akl ından geçiyor. Yalnız bu ikisinin yanyana getir i lmesini mazur gös
termek için (Komünizm din kisvesine de bürünür ) sözü kafî değildir. Bi
zi ikna edecek başka sözleri varsa şüphesiz ki, açıklarlar, ondan dolayı 
m e m n u n kalırız. 

H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Ankara) - Usul hakkında söz rica ed iyorum. 

B A Ş K A N - Arkadaşımız Hâmid Şevket İnce usul hakkında konuşa
caklar, onun için daha evvel kendilerine söz ver iyorum. 

H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Ankara) - Muhterem arkadaşlar; arkadaşımız 
Osman BölükbaşTnın dûradûr, tatlı tatlı serdettikleri izahatı dinledik, 
müstef it olduk, tenevvür ettik. Yalnız bir şey hat ır latacağım: Kanunun 
tümünün müzakeresi üzerindeyiz. Yani her hangi bir mebus diyecek ki; 
bu kanun tasarısının teklifini okudum. Ben bu kanunun, bu Mecl ise ge
tir i lmesini muvafık görmüyorum. (Sağdan hayır sesleri) Müsaade buyuru
nuz. Ve diyecek ki (Gürültüler) bu kanunu okudum.. . 

B A Ş K A N - Usule mugayir bir cihet varsa onu söyleyiniz. 

H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Devamla) - Efendim, demeli idi ki "bu teklifi 

okudum, kabul ediyorum. Ancak maddelere geçildiği z aman m ü p h e m 

gördüğüm, manasız bu lduğum, akl ıma muvafık ge lmeyen hususlar var. 

Mese la din mevzuu ile komünist l iğ i karışmış gördüm." Bu öyle midir, de

ğil midir? Maddelere geçildiği zaman görüşülür. Bu tasarının tümü hak

kında müta lâa verirken maddelere kaçmamak ve onun üzer inde durma

mak gerekir. Çünkü onu, maddeler in müzakere sırası geldiği zaman söy

leyeceğiz. Bu tasarı şayanı kabuldür, şu sebepten, bu tasarı şayanı ka

bul değildir, bu sebepten diye mütalâa vermek mevki indeyiz. Maddelere 

s ıçramayal ım, sızmayalım. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Arkadaşlar , 
söz alan arkadaşlar noktai nazarlarını beyan etmeden söz a lmakl ığ ım 
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doğru değildi. Bu sebeple yalnız bir noktayı tavzih için huzurunuza çık
mış bu lunuyorum. İcabederse geniş izahatı bi lâhara arz eder im. 

Sayın Bölükbaşı , niçin bir tadille gel iyorsunuz da esaslı yeni bir ka
nunla ge lmiyorsunuz, dediler. Eski kanunun bazı hükümler in i tahlil 
ederek muhtel i f partili sisteme uygun bir kanunun gelmesi lüzumunu 
beyan ettiler. Bu mesele hakkında Adalet Bakanlığı esasen çal ışmakta
dır. Yeni bir Ceza Kanunu için kurmuş o lduğumuz komisyon vazifesini 
ifa etmektedir . Fakat takdir buyurursunuz ki, yeni bir Ceza Kanunu ko
lay, kolay ç ıkmayacağı için mesela İsviçre'de Ceza Kanunu 36 senede çı
karıldı. Ben vakıayı söylüyorum. Buna, içinde bu lunduğumuz vaziyet in 
ve ihtiyaçların sebep olduğu durumdur. Bu tasarının içinde umumî ni
zama, iktisadiyata taallûk eden maddeler vardır. Diğer maddeler ise bir
takım zabıta vakalarına aittir. Her iki vaziyetin tesir ve ihtiyacı alt ında, 
daha uzun bir zaman beklemeye de imkân o lmadığ ından böyle bir tadil 
ile huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. 

Diğer bir nokta da şudur : Dediler ki, aleni muhakeme lâzımdır. Ar

kadaşlar, askerî mahkemeler de dahil bütün mahkemeler imiz alenidir. 

Ancak, usullerimizin icabı olarak bir mahkeme mahremiyet hal ine karar 

verecek olursa ancak o zaman duruşma aleniyetten çıkar. Yoksa bunun 

haric inde hiçbir mahkemenin gizli duruşması yoktur. 

Diğer taraftan bir tamimden bahsettiler. O tamimin ne o lduğunu, ne 
ben ve ne de benden evvelki arkadaş bi lmiyoruz. Demek ki öyle bir ta
m im varsa bizim zamanımıza ait değildir. Eski zamana aitse onu da bil
miyoruz. (Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN - Zuhuri Danışman. 

Efendim; Başbakan da söz istedikleri için takdimen sözü kendi ler ine 

ver iyorum. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Israr ediyorlarsa kendi
ler inden sonra söylerim. 

B A Ş K A N - Israr etmiyorlar, buyurun. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar; 

Osman Bölükbaşı arkadaşımız, tasarının ne için, Ceza Kanunu heyeti 

umumiyes in i tadil eden tasarının içinde ve beraber müta lâa edi lmediğ ini 

sordu ve bunun çok şayanı dikkat o lduğunu, bunun üzer inde durmak 

lâzımgeldiğini tebarüz ettirdi ve dedi ki, 24 saatte kanun ç ıkarmak m ü m 

kün iken, böyle bir müstacel iyet var idi ise; bu kanun on bir ay nasıl bek

letildi. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Yalnız 30 uncu madde için söyledim. 
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B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Muhterem arkadaşlar; 

Hükümet in iz bu tasarıyı, kendisinin ifade ettiği gibi, on bir ay evvel Mec

lise sevketmiş bulunuyor. Hükümet bir tasarıyı Meclise sevkett ikten son

ra artık o tasarı üzerinde tasarrufu bitmiş, nihayete ermiştir. (Soldan bra

vo sesleri) 

İcranın y irmi dört saatte kanun çıkarabi lmek imkânı demokrat ik in

kı lâpla t amamen tarihe karışmıştır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

KEMAL T Ü R K O Ğ L U (Mardin) Basın Kanunu 24 saatte çıkmıştır. 

B A Ş B A K A N ADNAN M E N D E R E S (Devamla) - Muhterem arkadaşlar; 

Basın Kanununun 24 saatte çıkarıldığını Kemal Türkoğlu arkadaş ım id

dia ediyor. Benim sözlerimi an lamamış olduğu meydandadır . (Soldan, al

kışlar) Benim demek istediğim şudur ki, artık hükümet ler in kanunlar 

üzer indeki tasarrufu bu Meclisin kapısında nihayete erer. Mecl is isterse 

24 saatte değil, iki saatte de kanun çıkarır. Buna hâkim olan Meclistir. 

Hükümet in Meclise müessir olması, Meclis işleri üzerinde tasarrufta bu

lunması vakıası, bir defa ve bin defa tekrar ederim ki, tarihe karışmıştır . 

(Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, burada gayet ince bir demokras i anlayışı ile ve 

bir ince demokrat l ık gayretiyle birçok endişeler izhar edildi. Böyle bir ka

nun çıktığı takdirde vatandaşa iftira edilirmiş, vatandaşın haysiyeti , na

musu, hürriyeti tehdit altına konulurmuş. Bendeniz bunların kat iyen va

rit o lmadığını bu noktalarda Sayın Bölükbaşı 'nın artık müster ih olması

nı kendis ine bir kerre daha teyit etmek isterim. 

Görüyorum ki, demokratik mücadelenin acı hâtıraları ruhuna sin

miş , kendisini çok ürkütmüş. Bu yüzden eskiden duyu lmuş acı ların hâ

tıraları ile burada ifadelerde bulundu. O acıları nefsinde duymuş , yaşa

mış bir insan olarak kendisine bir dereceye kadar hak ve rmemeye imkân 

yoktur. Fakat artık hatır lanması lâzımgelir ki, bu kürsüden, demokrat ik 

n izam mevcut mudur veya mevcut nizam hürriyetlere mâni midir gibi bir 

endişenin izharı ve münakaşas ı zamanı geçmiştir, artık bunlar ın müna

kaşasını biz yapmak vazifesinde olmadığımız gibi mil letimizin o lgunluğu

na inanarak diyebiliriz ki, bundan sonra gelecek Büyük Millet Meclisleri 

de böyle bir zaruret karşısında kalmayacaklardır . (Soldan alkışlar) 

FERİD MELEN (Van) - Yüzlerce vatandaş askeri mahkemelerde ! (Sol

dan kürsüye, kürsüye sesleri) 

B A Ş B A K A N ADNAN M E N D E R E S (Devamla) - Maksat demokras i da

vası, fertlerin hürriyeti ve masuniyet i davası değil midir? 
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Bendeniz şimdi bütün Türk vatandaşlarına bu kürsüden açık olarak 

soruyorum; kendileri hürriyetlerini, masuniyetlerini tahdit ve tehdit al

t ında görüyorlar mı? Böyle bir his altında mıdırlar? (Soldan asla sesleri) 
Manzaraya bakal ım, aksine olarak Hükümet ve iktidar hücumlar karşı

s ında âdeta sinmiş vaziyettedir. 158, 159 uncu madde lerden bahsediyor

lar. Gazetelere bakınız, mecmualara, konuşulanlara bakınız, tehdit altın

da olan vatandaş hak ve hürriyetleri midir, yoksa vazife ve mesul iyet sa

hibi olanların şeref ve haysiyetleri ve hatta devlet ve hükümet me fhum

ları mıdır, bunu vazıh olarak tespit etmek mümkündür . (Soldan alkışlar) 
Vakıa budur arkadaşlar. 

Bir hürriyet davasının umumiyet inden tutturarak sırf nefsimizi koru

mak; topraklarımızı ve bekamızı muhafaza ve müdafaa etmek maksadiy-

le getirdiğimiz bir kanun tasarısına yan yol lardan taarruza geçmek iste

yen Bölükbaşı arkadaşıma bu hareket, yakışt ı ramayacağım bir keyfiyet

tir. Bize, hükümet in eline bu silah veri lemez diyor. Oradan, o turduğum 

yerden cevap verdim, Hükümete veri lmeyecektir, evvela veri len silah, si

lah değildir, bir hükmü kanunîdir, bu hükmü kanunî adalete tevdi o lun

maktadır . 

Diyorlar ki; müdde iumumiye dava açtırmak salâhiyetiniz var. Müd

de iumumiye dava açması için emir veri lmesi salâhiyetinin hükümet te 

mevcut olması veyahut da herhangi suç sanılan bir fiil karş ıs ında dava 

açma keyfiyeti başka, müstakil mahkemenin ancak v icdanına tabi olarak 

hüküm vermesi başka keyfiyettir. Müdde iumumi tek baş ına mahkemeye 

hâkim midir ki, o isnatla karşımıza gel inmektedir? (Asla sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; ikide birde hürriyet noksanından bahsedi l iyor. 

Ben artık bir hürriyetler rejimi münakaşas ına yer yoktur, dedim. 

Samimî olan arkadaşlarımız, milletvekilleri kanun teklif etmek hak ve 

salâhiyetine sahiptir. Bu memlekette demokratik nizamı bozan, bu mem

lekette vatandaş hak ve hürriyetini, masuniyetlerini haleldar eden hü

kümler varsa zahmet etsinler, bu omuzlarına yüklet i lmiş vazifenin icabı

dır, tetkik etsinler ve bu hükümler in tâdilini isteyerek bu kürsüye gelsin

ler, umumî laf konuşmasınlar . (Soldan alkışlar) 

Bu memlekette bir zaman millet reyinin hâkim olması net icesinde bir 

iktidar ve idare değişmesinin mümkün olabileceği en nikbin vatandaşla

rın dahi aklına gelmemiştir . İşte o zaman içinde mevzuat ımız ı dört bir ta

raftan m ü m k ü n olan yerlerinde demokrat laşt ırmak suretiyle tamamiy le 

gayr imümkün görülen bir neticenin istihsaline gayret o lunmuştur . Bu

gün ise manzara bambaşkadır . Meclis milletin serbest reyi ile kurulduk-
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tan sonra ve hükümet ler Meclisin itimadı ile ancak iş baş ında kalabile

cek bir sistem tesis edildikten sonra o eski devirlere ait ölçülerle mütalâ

alar yürütmek doğru olmaz. O devir başka, bu devir başka (Soldan bravo 

sesleri) 

Sayın Bölükbaşı bundan üç ay evvel beyaz elbise g iy iyordu. Bugün 

ise koyu elbise ve perdesü ile sokağa çıkmaktadır . Mevs im değişmiştir . 

(Soldan alkışlar. Gülüşmeler) ve fakat biz hâlâ eski edebiyatı t e rennüm et

mekteyiz . 

Muhterem arkadaşlar, mazide bir zaman kendisiyle beraber yanyana 

mücade lede bulunduk ve başından sonuna kadar da ayrı ist ikâmetler

den de olsa mücadelenin içinde beraberdik. O da diğer bir saftan buraya 

beraber geldik diyelim. Bu mücadelenin içinde türlü kanun hükümler i 

demokrat ik nizamın taraftarlığını, mücadelesini yapan vatandaşlar hak

kında bir tazyik vasıtası olarak kullanılmıştır. Fakat şurasını arz edeyim, 

Demokrat Partiye mensup olanlardan veyahut da ona taraftar olan veya

hut da o zamanın iktidarına aleyhtar olan vatandaşlardan, katiyetle söy

l eyemem, fakat kuvvetli olarak arz edebil irim ki, tek bir va tandaş dahi 

komünis t diye tazyik altına al ınmamıştır. Başka yol lardan, Hükümet i 

tahkir etti, asayişi bozdu; nizamı bozdu; diye birçok vatandaş tevkif edil

di. Fakat komünist ler diye birimiz bir tehdit alt ında kalmadık. Karşıl ıklı 

sözler oldu. Bu arada Sayın Mareşal in, Al lah rahmet eylesin, ismi de ka

rıştı. Hatta ismi kar ışmayan kalmadı. Bir hercümerc içinde herkes eline 

geçen ne varsa, ne iftira varsa karşısındakinin suratına çalmakta, fırlat

makta ihmal ve teseyyüp göstermedi. Fakat o devirler geldi, geçti arka

daşlar. Ş imdi böyle bir şey olamaz. Hüdanekerde vatandaş tehdit alt ına 

düşecektir , hüdanekerde vatandaş hürriyetini kaybedecektir , iftira bir 

baştan bir başa bu memleket i sarıp kaplayacaktır hayır arkadaşlar , bu 

endişelere mahal yok. Niçin mi? Müsaadeniz le arz edeyim. Böyle bir hü

k ü m tedvin edildiği takdirde farzımuhal adl iyemiz o kötü d u r u m a düş

sün ki; tedvin edilen, bu hükümler i ileri sürülen endişelere hak verecek 

şekilde tatbikat geçmiş olsun o anda sizler neredesiniz arkadaşlar? Bü

yük Millet Meclisi yok mu? 24 saatte kanun yapabileceğinizi söyleyen ar

kadaşımız o haddini aşıran, ö lçüsünü kaçıran adliyeyi veya hududu te

cavüz eden hükümeti , onları murakabeye kaadir olan Büyük Millet Mec

lisi, bu hükmü tedvin eden sizler mevcut o lmayacak mısınız? Semavat ta 

mı o lacaksınız? (Alkışlar) Bunlardan haberiniz o lmayacak mı, kanunu de

ğ işt i rmeyecek misiniz? O mütecasirleri takip etmek salâhiyetini, sıfatını 

kaybetmiş mi bulunacaksınız? 
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Vahimeler ileri sürerek böylece sizlere tesir icra etmek taktiği makbul 
o lamaz. Sizler burada mevcutsunuz kanunların yalnız kabulü değil, ka
nunlar ın ne suretle tatbik edi lmekte o lduğunu da en sıkı surette mura
kabe etmek hakkına sahipsiniz. Yapılan büyük inkılâp millet işlerinin 
bizzat mil letçe ele al ınması şeklinde ifade olunur. Büyük hakikat odur ki, 
Türk camiasının, Türk topluluğunun en ileri istikbale namzet kı lan o bü
yük inkılâbı tahakkuk etmiştir. Millet işleri el lerinizdedir. Hükmünüzü 
siz vereceksiniz, sizler, murakabe edeceksiniz. Beğenmediğ iniz takdirde 
bir anda değişt irmek hakkına her zaman sahipsiniz. 

Milletin hakları, milletin istiklâli vatandaşların hak ve hürriyet ve ma

suniyetlerinin nigâhbanı sizlersiniz. Bunun içindir ki, bu kürsüde veh im

lere dayanan ifadelerde bulunmak hakikaten artık nabeca telâkki o lun

malıdır. (Şiddetli ve sürekli alkışlar) 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Partim adına cevap vereceğ im. 

BAŞKAN - Bu mevzuda partiler adına başka söz alan olmadığı , bu ta

lep sizden vâki olduğu için ilk sözü zatı âlinize verdim. Şimdi y ine söz is

t iyorsunuz, hakkınız mahfuzdur. Fakat sıraya tâbisiniz. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Kimlerle sıraya tâbiyim. 

B A Ş K A N - Söz isteyen arkadaşlara göre. 

FAİK A H M E T BARUTÇU (Trabzon) - Bendeniz söz istemişt im, g rup 
namına konuşacağ ım. 

BAŞKAN - Grup namına söz istediğinizi b i lmiyordum, şimdi söylüyor
sunuz. İsminiz esasen 28 numarada kayıtlıdır. Grup namına konuşacak
sanız sizi takaddüm ettiririz. 

Yalnız Osman Bölükbaşı grupları adına cevap vermek istiyor, eğer di
l en i y o r l a r sa Heyeti Umumiyeye arz edeyim, karar Heyeti Umumiyen in -
dir. 

Osman Bey bir dakika müsaade buyurun. Efendim, Bölükbaşı arka
daşımız konuşmakta ısrar ediyorlar. Heyeti Celi lenize arz ed iyorum. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Efendim, usul hakkında konuşaca

ğım. 

B A Ş K A N - O halde buyurun. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Usul hakkında konuşmak istiyo

rum. Konuşmam hakkında türlü endişeler izhar edildi. Bu kanunun bir 

an evvel ç ıkması bakımından bunlara ayrı ayrı bir tafsilâtlı cevap ver

m e m yersiz olur. İçtüzük hükümler ine uyarak, siyasi part im namına bu

rada bir takım mülâhazalar serdetmek istiyorum. 
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Sayın Başbakan yandan vurmak istediğimizi bu kürsüden ifade etti

ler. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Öyle bir şey yoktur. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Benim söz hakkım şu veya bu mü

lâhazalar la mukayyet değildir. 

BAŞKAN - Osman Bey. bir dakika müsaade buyurun, hal ledeceğim. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Ben de usul meselesi hakk ında 

söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Usul meselesi henüz halledilmedi. Osman Bölükbaşı bu 

noktada tekaddüm etmiştir, direniyorlar. Şimdi Osman Bey, bir dak ika 

müsaade buyurun. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Bize söz yok mu? 

B A Ş K A N - Böyle bir şey söylemedim. Söz hakkınız mahfuzdur, yalnız 

bir dakika müsaade ediniz, usul hakkında konuşsunlar . 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Arkadaşlar ; bir usul meseles i 

mevzuubahist i r . Bu mesele geçenlerde Yüksek Heyetiniz taraf ından bir 

karara bağlanmışt ı . Bendeniz yine başka bir vesile ile grup namına ikin

ci defa söz istediğim zaman aynı şekilde Makamı Riyaseti işgal eden Sa

yın Fikri Apaydın arkadaşımız "Grup namına söylenmiştir, söz v e r emem" 

demişlerdi . Y ine hatırlayacaksınız; Yırcalı arkadaşımız gelip, bendeniz in, 

tüzüğün sarih hükümler i muvacehes inde, mütalâalar ımı takviye etmele

ri üzerine; Yüksek Meclis usul olarak bu keyfiyeti halletmiştir. 

BAŞKAN - Bu, o celseye mahsustur. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - 85 inci madde, Hükümet azası

na, komisyon sözcülerine ve grup sözcülerine tercihan konuşmak hakkı

nı tanımıştır. Bu demektir ki, eğer tüzüğün bu hükmü bir defa konuşma 

şekl inde kabul edilmek iktiza ederse, bu takdirde, Hükümet âzası da her 

zaman tercihan konuşmak yetkisini gaip etmiş olur. Böyle şey yoktur ar

kadaşlar. Hükümet âzası istediği zaman, Hükümet in noktaî nazarını 

izah etmek için tercihan söz a lmak yetkisini haizdir. Bu yetkiyi ayni şe

kilde komisyon sözcüleri de haizdir ve yapı lan son tadile göre grup söz

cüleri de haizdir. Bu usul meselesi evvelce halledildiğine göre teessüs 

eden teamül veçhi le tatbikatın devam etmesini arz ve ist irham eder im. 

B A Ş K A N - Bu tasarının tümü hakkında söz isteyen arkadaşlar ın 

isimlerini evvelce tespit etmiş bulunuyoruz. Parti lerinin grup sözcüsü 

olarak söz isteyen hiçbir arkadaş bu celseye kadar mevcut değildi. Bu

günkü o turumda Osman Bölükbaşı arkadaşımız haber göndererek par-
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tisi adına konuşacağını beyan ettiklerinden dolayı takdimen kendi ler ine 
söz verd im. Bu, birinci safha. 

Faik Ahme t Bey hatırlarlar, gene riyaset mevki ini bendeniz işgal edi
yo rdum, kendilerine söz vermedim. Sıtkı Yırcalı arkadaşımız bunun üze
rine konuştular , heyeti celilenizin müsaadesi üzerine konuşmalar ına 
müsaade ettik. (Sağdan, hayır öyle değil sesleri) Şimdi işaret verdiler, kendi
lerinin grupları adına söz istediklerini bildirdiler... 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Söyledim efendim. 

B A Ş K A N - Osman Bey sizin için söylemiyorum. Faik A h m e d Barutçu 
arkadaşımız işaret verdiler. Şimdi maddeyi okutuyorum orada : (... Baş
kan söz alanların adlarını sırasiyle Kamutaya bildirir. 

Komisyon veya bu parti grubu adına söz istediklerinde, Başkan veya 
sözcüler sıraya bağla değildir) deniliyor. 

Ş imdi Osman Bölükbaşı arkadaşımızın teklifine ge l iyorum. Arkadaş ı 
mız partileri adına söz istedi. Evvelce söz isteyen ve sırasiyle tespit edilen 
arkadaşlar ımıza takdimen bu maddeye göre kendiler ine söz verd im. Mu-
taakıben tekrar söz istiyorlar, artık sıraya tabidirler. (Olmadı sesleri) O lma
dı ise tashih ederim. 

(Komisyon veya parti grubu adına söz istedikleri zaman Başkan ve 
sözcüler sıraya bağlı değildir) Bu 85 inci maddenin 3 üncü fıkrasıdır. (Bir 
defaya mahsus değil sesleri) O halde söz Bölükbaşı 'nındır, mütaak iben Fa
ik Ahme t Barutçu grubu adına konuşacağını tasrih ettiği için kendileri
ne söz vereceğim. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Muhterem arkadaşlar, adalet tecelli 
ettiği için teşekkür ederim cümlenize. (İçtüzüğe teşekkür et, bize değil sesle
ri) 

Muhterem arkadaşlar; mevcut tasarı konuşurken hiçbir arkadaş ımı 
rencide etmeyi hatır ıma get irmedim. Hukukçu arkadaşlar ın çok iyi bil
dikleri şekilde burada bir (Kasti tecavüz) vardır, yani bendeniz Sayın 
Menderes ' in bazı tarizlerine uğramış bulunuyorum. 

Sayın Menderes buyurdular ki, bir takım vehimlerle pek hayati ehem
miyette olan bu tasarıya yandan hücum etmektedir diyor. Bu ağır bir it
hamdır , ben böyle bir i thama muhatap olacak adam deği l im, bu sözle de 
nereye gitmek icabediyor, takdirinize bırakıyorum arkadaşlar. 

Arkadaşlar , demokrasi mücadeles inde beraber çalıştığımız, demokra
si mücade les inde büyük hizmeti olan Menderes' in demokras i icapların
dan tegafül edeceğini akl ımdan geçirmezdim. Fakat anlaşı lan heyecanla
r ına kapı larak bazı esaslı noktaları unuttular. 
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Buyurdular ki: "Kimin hak ve hürriyeti tehdit alt ındadır ve memleket

te, gelsinler, söylesinler". 21 milyon insan burada değil. Kimler tehdit al

t ında kalmış, ma lûmumuz değildir. (Biz buradayız sesleri) Mil letin mümes 

siliyiz ama herkesin başına gelen derdi bi lemeyiz. (Gülüşmeler) 

Şimdi, arkadaşlar; milleti mümessi l i o lduğumuz muhakkak . Bu millî 

hâkimiyet me fhumuna izafe ettiğimiz kıymet ne olursa olsun bir takım fi

ilî hakikat ler mevcuttur. Evet, milletin mümessi l iy iz , b izden başka da 

milletin mümessi l i yoktur, kabul. 

Hak ve hürriyetleri tehdit alt ında olan kim ise söylesinler, dediler. 

Sayın Menderes; birinci hükümetler ini kurduklar ı z aman burada 

okuduklar ı programda tek partinin bir tahlilini yaparken, va tandaş hak 

ve hürriyet lerinin Anayasa tarafından teminat altına al ınmadığını , bu te

minatsız olan Anayasa yüzünden birçok hakların ihlâl edildiğini -kel ime 

kel ime o lmasa bile esas itibariyle- ifade ettiler. 

Demokrat ik nizamın temininde ne Bölükbaşı 'nın, ne de fâni olan 

Menderes ' in sözleri bir mâna ifade eder. Burada hakiki teminat kanun ve 

müesseseler indir . Kanunlar mükemmel değilse, müessese ler haklarını 

koruyacak hükümlere sahip değilse, Sayın Menderes ' in -Burada bir keli

me kul lanacağım- boşluğa söylediği bu söz kimseyi tatmin etmez. 

M U R A D ÂLİ ÜLGEN (Konya) - Türk milletini tatmin eder. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Sen de mi Bürütüs?. . 

M U R A D ÂLİ ÜLGEN (Konya) - Ne dedin? 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Sen de mi bürütüs?. . 

M U R A D ÂLİ ÜLGEN (Konya) - Aynen sana iade eder im bu sözü, ağzı

nı topla. (Gülüşmeler) 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Arkadaşlar, bir arkadaşın kalbinde 

iğbirar ka lmasın diye iki kel ime söyliyeyim; çok dost idik de ona "Sen

de mi Bürütüs " dedim kötü bir şeymiş gibi derhal iade ettiler. 

Binaenaleyh, bu memlekette mütemadiyen yeni o lduğu söylenen zih

niyetin manas ı kanun ve müesseselerde yer a lmadıkça yeni bir z ihniye

tin b iz im için tatmin edici bir tarafı yoktur. Düşünmek mecbur iyet inde

yiz ki, burada konuşan da, dinleyen de cemaat da fânidir. Zamanın ; in

sanları nereye sevkedeceğini k imse bilmez. Milletin iradesiyle seçi lmiş ol

mak bu memlekette hürriyetin teminat altında o lduğunu ifade etmez. Sa

y ın Menderes ' in aflarına mağruren ifade edeyim ki, teşbihte hata o lmaz 

derler; ne veçhi şebihe bakılır ne müşebbihe ne de müşebbeh in bihe.. . 

Bunlar birbirinin aynı o lmak lâzımgelmez. 
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Arz edeyim; Hitler de milletin iradesiyle seçilmişti. Bunu söylemekle 

siz de o yola gidiyorsunuz, öyle olacaksınız demiyorum. Ben bir i thama 

maruz kal ıyorum. Cevabım nazaridir. 

Sayın Menderes , gazetelerin neşriyatına bakınız, her gün iktidar ve 

mensuplar ına taaruzlarda bulunuyorlar, b inaenaleyh tehl ikede o lan bi

ziz, bize tecavüz ediliyor, buyuruyorlar. 

Arkadaşlar , iktidar ve mensuplar ı Türk Ceza Kanununun suç saydı

ğı şekilde taarruza uğramışlarsa adalet harekete geçer. Bu kanunun mü

zakeresi esnasında bu sözlerin büyük kıymeti o lmaması lâzımdır. Hukuk 

devlet inde taarruz varsa adliye hemen harekete geçer. 

BAŞBAKAN A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Kanunlar ımızda yoktur, 

ne kadar liberal o lduğunu göstermek için arz ettim. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Anlayamadım efendim, tekrar edin. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Kanunlar ımızda yoktur, 

l iberal o lduğunu göstermek için arz ettim. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Vallahi anti demokrat ik diye zem

inini yaptığınız kanunların siz liberal o lduğunu söyledikten sonra C. H. 

Partisi herkesten evvel alkışlasın (Gülüşmeler, sağdan alkışlar) 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Kanunlar ımızda yoktur, 

ne kadar liberal edin. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Sayın Menderes buyuruyor lar ki, 

onlar ın hepsini değiştirdim, kalan varsa teklif et. 

Sayın Menderes beni mazur görsünler, bir söz söyleyeceğim, dar ı lma-

yınız: Türkçede bir darbı mesel vardır: İpe un sermek. 

Bir defa daha bu konuda İkinci Menderes Hükümet in in programını 

tenkit ettiğimiz zaman Sayın Menderes' in öyle bir hitabına mâruz kalmış

tım: Şunları sen teklif etsene, demişlerdi. 

Arkadaşlar ; istibdada dayanan bir devir geçirdiğimizi söylüyoruz. Ka

nunlarda yüzlerce binlerce antidemokratik hükümler vardır. Bu hüküm

lerin bir ayda değiştiri lebileceğini D.P.'nin o zaman Sayın Başkanı bulu

nan şimdiki Cumhurbaşkanımız ın ağzı ile bu millete bi ldirmişti . Böyle 

bir taahhüdün manevî yükü alt ında 410 kişilik bir cemaat le Demokra t 

Parti harekete geçmez de bir Bölükbaşı 'nın üzerine bu vazife yüklet i l i rse 

eyvah. Tabir imi mazur görün, tekrar ediyorum böyle birşeyi istemek ipe 

un sermektir . 

FEHMİ Ç O B A N O Ğ L U (Erzurum) - Bölükbaşı o lduğun için. 
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O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Arkadaşlar, buyurdular ki, Adl iye 
bu kanunlar ı tatbik ederken Bölükbaşı arkadaşımız ın endişeler ine hak 
verdirecek bir çığıra giderse hak ve hürriyetin nigehbanı olan Büyük 
Mecl ise başvururuz. Sayın Menderes, atı alan Üsküdar ' ı geçt ikten sonra 
eyvah para etmez. Nasreddin Hoca'nın dediği gibi (testiyi k ı rmadan toka
dı vurmak ) lâzımdır. Büyük Meclisin millet haklarına karşı ko rumak hu
susunda göstereceği hassasiyet bir kanunun elâstikî hükümler ine tenkid 
neşterini vurmamıza hiçbir zaman mâni olamaz ve böyle bir endişe ile 
karşı lar ına gelen arkadaşı da bir nevi tenkid yo luna sapmamal ıd ır lar , 
ant idemokrat ikt ir . (Sağdan gülüşmeler ) 

Muhterem arkadaşlar; 24 saatte kanun ç ıkarmak meseles ine de te
mas ettiler. Evet bir kanun icabında 24 saatte de çıkabilir. Memleket in 
hayatını tehdit eden öyle tehlikeler olabilir ki; 24 saatte değil, hattâ 2 sa
atte de kanun çıkabilir. Böyle bir ihtimale dayanarak 24 saatte kanun çı
kabilir demek, bunun da usul olmasını talebetmek, temenni e tmek de
mek değildir. 

Sayın Menderes, Matbuat Kanununun 30 uncu maddes i vaktiyle kal
dırıldığı halde şimdi -güya devir muamelesini yapmak için- yeni bir tasa
rı ile karş ımıza geldiler. Bu nasıl oluyor, sualimize karşı da hiç cevap ver
mediler. Eskiden hükümetten gelen kanunlar Mecl isten aynen geçerdi, 
ş imdi milletvekilleri ne düşünüyor larsa öyle yapılır, diyorlar. 

Sonra, burada Yüksek Meclisin kuvvet ve kudretini mütemad iyen te
barüz ett irmekte bence fayda yoktur, buna lüzum da yok. Milletvekil leri
nin elbette kuvvet ve kudretleri vardır. Bunu bir taktik silahı olarak Men
deres çok kullanıp bundan bir netice a lmak istiyorlar. Bunun mânas ı 
aşikârdır. Ben de demin kanunun bu suretle ç ıkması hal inde belki bir-
gün demokras i aleyhinde bir silah olarak kullanılabileceğini söy ledim. 
Fakat Menderes ona da tariz ettiler. Binaenaleyh Menderes 'e hangi duy
gular hâk im olursa olsun, tenkid edilecek tarafı da olabilir tabiî, buraya 
getirdiği tasarı, birazdan beri verdiğim izahatta tebarüz ett irdiğim gibi 
malûl bulunmaktadır . Tasarının bu kusurları düzelti lmelidir. İzhar etti
ğimiz endişeler yerindedir. Mahkemeler in aleni olması, bu gibilerin kapa
lı veya açık şekilde askerî mahkemelere ver i lmemesi şekl indeki görüşle
r imize cevap vermelerini ve kusurların bir an evvel ortadan kaldır ı lması 
çaresini bulmalar ını temenni ederiz efendim. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Aziz arkadaşlar, bizde teessüs 
eden usul, Hükümet in sonunda konuşmasıdır . Halbuki müh im mesele
lerde Hükümet in tekaddüm ederek noktai nazarını izah etmesinin fayda
sı muhakkakt ı r . Hükümet in o konu üzerindeki noktai nazarı iyice anla-
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şı ldıktan sonra konuşmalar daha verimli olurlar. Adalet Bakanı ile Baş

bakan dinlendikten sonra mevzu üzerindeki görüşlerimizi arz e tmeyi ye

rinde bu ldum. 

Aziz arkadaşlar, bir dava müşterek midir, buna kani o lduk mu mü

dafaası da müşterek olmalıdır. O davanın n izamlanmasında unsur lara 

dayanan mülâhazalar la karşılıklı olarak yardımlarımızı getirmeliyiz. Ka

naat imce Cumhuriyetç i partilerin aralarında müşterek müdafaa etmele

ri vücup ifade eden esaslar mevcuttur. Bunlar bi lhassa rejimin selâmeti

ne, rej imin esas ve prensiplerine taallûk eden mevzulardır . Bir rej imin 

esas ında ihtilâf eden partilerin hiçbir noktada uyuşamamalar ı tabiîdir. 

A m a Cumhuriyetç i partilerin böyle esaslarda, rej imin ana prensipler ine 

taallûk eden konularda kolaylıkla anlaşmaları beklenir. Muhtel i f zaviye

lerden esaslarını müştereken müdafaa etmemiz lâz ımgelen bir konuyu 

bu tasarı yüksek huzurunuza getirmiştir. Hedef müşterek midir? 

Hedef müşterek olunca, hedefi göz önünde tutarak tedbiri maksada 

uygun ve münhasır olarak mütalâa edeceğiz ve muhtel i f cephelerden te

zada düşmemeye itina edeceğiz. Mühim olan bir nokta da budur. 

Bu tasarı, hemen bir seneye yakın bir zaman evvel Yüksek Mecl ise 

sevkedilmiştir . İkinci Adnan Menderes Hükümet i beyannames inde bize 

şunlar söylenmiş idi: Kökü dışarda bulunan faaliyetler için fikir hürr iye

ti tan ımak mevzuubahis olamaz. Bunların faaliyetlerini önlemek için ica-

beden şiddetli kanunî tedbirleri a lmakta gecikmeyeceğiz . Sarih tariflerle, 

sarih kıstaslara dayanan müeyyidelerle hâkimlerin suçları isabetle teşhis 

e tmek imkânlarını sağlayacağız. 

Bu ihtiyaca uygun bir tasarı hazırlanarak, Meclise veri lmiştir, diye 
bel irtmişlerdir. 

İkinci Adnan Menderes Hükümet i aynı zamanda esaslı vazife olarak, 

yer inde bir vecibe olarak şunları da yüklenmişti . Vatandaş ın Anayasada

ki hak ve hürriyetlerini teminat altında bulunduracak müeyyideler i ta

mamlayacakt ır . Tek parti zamanından zihniyet olarak, n izam, usul ve 

kanun olarak arta kalan ne varsa tasfiye edileceğini, b i lhassa başta Ce

za Kanunu olmak üzere antidemokratik hükümler in demokrat ik inkişaf

lar ımıza uygun şekilde tadillerinin Yüksek Meclise getirileceği, Hükümet 

programının bir esası idi. Bunlar böyle ifade edildiğine göre mantıkî ola

rak Ceza Kanununun faşist menşel i diye öteden beri üzer inde durulan 

hükümler in in hakikaten demokratik inkişaflara ve demokrat memleket 

lerdeki prensiplere uygun tarzda tadillerle beraber bozguncu cereyanla

ra karşı a l ınması lâzımgelen kanunî tedbirlere ait müeyyideler de tam 
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açık tariflerle ve sarih kıstaslara dayanan formüller hal inde bir arada 

Mecl ise sevkedi lmesi beklenirdi. 

Arkadaşlar , bizim mevzuat ımız komünist akidesinin Moskova 'ya bağ

lı olarak memleket imiz i yakın tehdit alt ında bulunduran, faaliyetleri ko

laylaştıracak tohumları serbestçe ekmeye meydan ve rmemek için teşki

lât lanmasını menetmiştir . 

Bir komünist partinin kurulması memnudur , komünist faaliyetinin 

teşki lât lanması memnudur . 

Bir İngiliz hâkiminin bir sözünü, hukuk kitaplarına, hukuk edebiya

tına g irmiş bir sözünü hatırlarım : "Anarşistlerin, hilelerini meneden bir 

kanunun müdafaası sadedinde, bunlar parti değildir; o lamaz, çünkü bir 

iktidarı elde etmeyi değil, tahrip etmeyi düşündükler in i " söyler. Hürr iye

ti yok etmek isteyenlere, hürriyetten istifade imkânı yoktur. B inaenaleyh 

bozguncu hareketlere karşı, lüzumlu kanunî müeyyideler, münakaşa 

mevzuu değildir. Bütün mesele al ınması lâz ımgelen tedbirleri eksiksiz 

olarak, vazıh olarak ve tamamen maksada münhas ır olarak a lmak me

selesidir. Biz muhalefet partisi olarak İkinci Adnan Menderes Hükümet i 

nin beyannames ine cevap verdiğimiz zaman bu husustaki noktai nazarı

mızı bel irtmiştik. 

Kökü dışarda bulunan faaliyetlere karşı lüzumlu sıkı kanunî tedbir
lerin a l ınmasını yerinde buluruz ve kanunî müeyyideler in memleket te 
her hangi bir nevi huzursuzluğa meydan vermemesi için sarih tariflere ve 
kıstaslara istinat etmesi, demokrat ik memleket lerdeki ceza prensipler ine 
uygun olmasını aynı suretle zarurî görürüz. 

Sarih tariflere ve kıstaslara dayanmayan kanunî müeyyideler karşı
s ında yalnız hâkim suçlara isabetle el koymakta müşki lâta uğramakla 
kalmaz. Sadece mahzur bundan ibaret değildir. Kanunun müphemiye t i 
yüzünden maksadı aşacak takibat endişesi vatandaşı huzurundan ede
bilir. 

Nitekim Hükümet tasarısının mucip sebeplerinde bu nokta belirtil

miştir. Vatandaş hangi nevi efal suçtur, hangi nevi efal suç değildir. Bu

nun sınırını vazıh olarak bilmelidir. Bu, hürriyetin teminatıdır, diye Hü

kümet in muc ip sebebinde bu belirtilmiştir. Dahası var; Ceza Kanunu

muz demokrat ik inkişaflara uygun bir hale getiri lmelidir. Ve demokrat 

memleket ler in ceza kanunlarının atmosferine uydurulmal ıdır diyor ge

rekçe.. . 

Bu fikirlerde bu esaslardan hep beraber o lduğumuza göre işin formü

lünü şeki l lendirmekte, eksiksiz ve fazlasız olarak şeki l lendirmekte müş-

2360 



KOMÜNİZM SAVAŞIMI TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

külâta mâruz kalmayacağımız kanaat indeyim. Aziz arkadaşlar; bu ko

mün i zm faaliyetlerine karşı hepinizin bildiği veçhile her yerde, başka de

mokrat ik memleket lerde de lüzumlu tedbirler al ınmaktadır . Neşriyat ını 

gördüm. Belçika'da komünizmle, faaliyetleriyle meşgul olan memur lar 

hakk ında bir kararname çıkarmışlar. Bu kararnamedeki hükümler dik

kat imi çekti. Bütün ehemmiyet verilen nokta haksızl ığa meydan ver i lme

mesi . Tatbikat ın emniyet verici mahiyette olması. Hangi nevi efalin bir 

memur hakkında muameley i müstelz im olacağını sarih olarak tespit edi

yor. Diyor ki : Memleket in istikbalini tahrip etmeyi hedef tutan ve Ana

yasa ile muhal i f olan faaliyetlerle meşgul olan bir memur veya bu nevi fa

aliyetlerle meşgul olan teşkilâta dâhil olan bir memur hakk ında şu ve şu 

muamele ler yapılır. 

Hâk im ve memurlardan müteşekki l bir heyet tetkikat yapıyor verdiği 

rapor Nazırlar Konseyinden geçtikten ve tasvip edi ldikten sonra Kral ta

raf ından istifaya çağırılıyor ve sonra cezalandırı l ıyorlar. Mesele burada 

değil, hangi nevi efalin o memur hakkında tedbiri isti lzam edeceğini va

tandaş olarak, memur olarak o kimsenin vazıh surette bi lmesidir. Hem 

hâk im ve hem de vatandaş için tarif ve kıstasların açık açık o lması zaru

ridir. Hâkimin huzuru için de lâzımdır. Hâkim kendisi için vaz ıh bir met

ne, k ıstasa istinat etmek ister. Hâkim de vicdandır. 

Arkadaşlar , yapı lması lâzımgelen nedir? Yapı lması lâz ımgelen şey ko

münist ler in faaliyetine karşı al ınması lâzımgelen kanunî tedbirlerin ve 

müeyyideler in vazıh olarak, sarih olarak tespit edi lmesidir. 

Şimdi esbabı mucibede deniyor ki bu faaliyetler türlü kisvelere bürü

nerek geliyor. Buna kalsa yeni metotlar; yeni metotları ihtiva eden yeni 

tedbirler icabeder diyor. Bu esbabı mucibeye göre, yapı lan nedir? Yapı

lan şudur: Ceza Kanununun 141 ve 142 ve 160 ıncı madde ler inde mev

cut olan hükümlere yeni bazı unsurlar ilave ederek ve bazı değişikl ikler 

yaparak yüksek huzurunuza get irmekten ibarettir. Yan i ş imdiye kadar 

faşist menşel i hükümlerdir , diye Demokrat Parti muhalefette iken müte 

madiyen antidemokrat ik mahiyetleri üzerinde durulan ve biz im de aynı 

lüzum üzerinde durduğumuz hükümler i için mahiyet ler inde değişikl ik 

yapı lmaksız ın tadiller derpiş edilmiş olmasıdır. 

Esbabı mucibede şöyle birşey var. Diyor ki; hükümler , vatandaş ın 

Anayasada yazılı olan haklarını ve hürriyetlerini koruyan hükümlerd ir , 

diyor. Demokrasiy i teminat altına alan hükümlerdir , diyor. 

Sayın Menderes ' in tasfiyesinden bahsettiği tek parti zaman ından ar

ta kalan zihniyet meselesi üzerinde durmak lâzımdır. Şu ciheti evvelâ arz 
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edeyim ki, arkadaşlar; İtalyan Ceza Kanunu toptan faşist menşel i ceza 
kanunu değildir. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) - Faşist menşeli bir eserdir. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - O ilmî bir eserdir. 1925 senesin
de İtalya'nın mâruf cezacıları tarafından tetkikleri 1931-1932'de ikmal 
edilerek kanun neşredilmiştir. İki sene evvel buraya konferans vermek 
için gelen ceza profesörleri şunu söylemişlerdir. İtalyan Ceza Kanununa 
faşist devri zamanında ilave edilen hükümlerdir ki o ilmî eserin zayıf ta
rafını teşkil etmektedir ve İtalya'da o zaman bunun rev izyonunu ele al
mış olduklarını ilâve etmişlerdir. İşte asıl İtalyan Ceza Kanununa faşist 
devri zamanında ilave edilmiş bulunan ve asl ında eserin zayıf tarafını 
teşkil eden ve bizim de antidemokratik, dediğimiz hükümler ki siyasî 
suçlara taallûk eden hükümlerdir . Bunların mazisi yoktur. Ceza kanun
lar ında her hükmün bir mazisi ve bir tarihi vardır. Tarihi ve mazis i o lma
yan hüküm, işte üzerinde durulması ve tasfiye edi lmesi lâz ımgelen bun
lardır. Bu hükümler iltizam edilmezler. 

ŞEVKET M O C A N (Tekirdağ) - Neticeye gelelim, dermanımız kalmadı . 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Dinleyeceksin. Mevzu o kadar 
mühimdir . Bir hasta sahibi gibi feryat ediyorsun, sonra da o işin tedavi
si hakkında fikir beyan etmek isteyenleri tahammül le d in lemenin gerek
li o lduğunu kabul etmek istemiyorsun. Tahammül edeceksin. 

BAŞKAN - Devam buyurun efendim. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Biz o kısım hükümler i almışız 
ve vaktiyle Demokrat Partinin hakkiyle üzerinde durduğu ve tek parti 
devr inde arta kalmış hükümler olarak tadilini borçlandığı bu hükümlere 
yavaş yavaş al ışmak meyli hâsıl olmaktadır. Buna dikkaüi o lmamız lâ
zımdır. Mese lâ 161 inci maddede . Ona biz de kendimiz bir h ü k ü m ilave 
etmişiz. Kendimize mahsus bir fıkrayı da ilave etmişiz. Sulh zaman ında 
da hüküm ifade eden bir fıkra ile tam tipik ant idemokrat ik hale koymu
şuz. 

Keza millî duyguları rencide eden efal. Faşizmin müfrit mill iyetçil ik

ten mü lhem olarak kanunlar ına koydukları bir hüküm. Biz de almışız. 

Bunlar ın düzelt i lmesi zarurettir. 

Komün i zme karşı lüzumlu hükümler 141 inci maddenin ilk ve ikinci 

f ıkrasiyle tespit edilmiştir. Buna bir cebir unsuru ilâve etmiş. Bu, bir 

noksandı , bilfarz bir sosyalist partinin teşkilinde endişe uyandıracak bir 

vehmi bertaraf etmiş. Cebir unsuru şudur, budur, cebir unsurunun ce

za prensipler inde ifade ettiği mâna malûmdur. Buna kendi l iğ imizden 
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mâna vermeki iğ imize lüzum yoktur. O fıkraları daha vuzuh ile ifade et
mek, şu kelimeleri koymak lâzım mı, değil mi. Bu mevzuda kıymetl i ar
kadaşlar ımız fikirlerini söylerler, tenevvür ederiz. Mesele bu değildir. Me
sele, ondan sonra ilave edilen yeni hükümlerin vazıh tariflere ve kıstas
lara isnat e tmemekte olmasıdır. Yani mucip sebepler olarak ileriye sürü
len fikirlere uygun tarzda olmamasıdır. Cumhuriyetçi l iğe muhal i f olarak 
tek bir adam veya zümre tarafından Devletin idaresini istihdaf eden bir ce
miyet kurulması yasak ediliyor. Demokrasi prensiplerine aykırı olarak bir 
fert veya bir zümre tarafından Devletin idaresini hedef tutan cemiyet kur
makta keza. Yalnız bunları vazıh olarak ifade etmek lâzımgelir. Nedir 
maksadımız? Cumhuriyetçi l iğe aykırı, yani Cumhuriyet rejimi kaldırmak 
için, cemiyet kurmak, Cumhuriyeti kaldırarak yerine padişahlık veya dinî 
bir hükümet tesis etmek. Maksat bu ise böyle vazıh yazmak lâzım. Bu va
zıh olmalıdır. Ondan sonra, demokrasi prensiplerine aykırı olarak, deni
yor, bu da vazıh değildir. Tarif vazıh değildir, kıstas vazıh değildir. İstedi
ğimiz nedir? İstediğimiz şu mu? Biz çok partili bir devreye girdik. O halde, 
çok partili Hükümet sistemini kaldırarak yerine tek partili bir n izam tek 
partili bir idare sistemi kurmayı hedef tutan cemiyetleri yasak etmek, öyle 
ise bunu vazıh söylemek ister. Ne vatandaş ve ne de memleket için bir hu
zursuzluk unsuru olmaktan çıkacak şekilde tespit etmek lâzımgelir. 

Arkadaşlar ; bugünkü haliyle kalırsa şunu arz edeyim. (Maddesi gelin
ce konuşursunuz sesleri) 

Heyeti umumiyes i üzerinde konuşuyorum. Maddesi geldiğ inde ko

nuşsunlar . Ben bir daha maddesi üzerinde şahsan durmayacağ ım. 

Diktatörlük telâkkisi çok değişiktir. Demokrasi lerde fikirler o kadar 
ileri g i tmektedir ki, mutlak bir ekseriyete dayanan bir partinin idaresi; 
müsav i tek parti, o da müsavi diktatörlük diyenler, oraya kadar giden 
düşünceler olabiliyor. Halbukî parlamenter, temsili bir hükümet sistemi 
için normal iktidar halidir bu. Ekseriyete dayanan bir partinin, muhale 
fet mevki inde bulunan partilerin murakabesi alt ında memleket i idare et
mek sistemin normal icabıdır. 

Öyle liberal düşünceler ileri sürenler oluyor ki, bir part inin mondiya l 

hâkimiyet i ile nasyonal hâkimiyetinin arz edeceği tehlikeyi aynı mahiyet

te görenler olabiliyor. Yani o kadar değişiktir. Bazı demokras i lerde tem

sili hükümet sisteminin ananevi esaslarına bağlanmışlardır . Münavebe 

ile iktidar mevki ine gelirler. Bazı demokrasi lerde de bakarsınız, partici l ik 

demokras in in siyasî rahatsızlıkları hakimdir. Mesela Fransa 'da Degol 'ün 

hareket i kanunun i lhamı nasıl ve ne gibi mahzurlar arzedebi leceğini be

l irtmesi bak ımından bizim bu konuda bir misal olarak ele alınabilir. 
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Degol, partilerin inhisar rejimi altında devletin kudretsiz l iğe düşmek

te o lduğu kanaatindedir. Vatandaşlar ı bir topluluğa davet etmek, topla

mak ister, millî birlik lâzımdır, şu lâzımdır, bu lâzımdır, der. Diğer parti

ler nazar ında bu hareket hürriyetler için tehlike gösteren mahiyettedir , 

ama demokras i prensiplerine bir aykırılık teşkil e tmemektedir , onun için 

bir ceza müeyyidesine bağlanması , bir ceza tehdidi alt ına a l ınması ora

larda ve gerek demokrasi lerde kimsenin aklına gelmez. Şimdi bizde böy

le bir hareket i cürüm mü sayacağız? 

Ceza kanunlar ında öyle müphem ifadeli hükümler derpiş edi lecek 

olursa böyle bir yığın tereddütler ve her bak ımdan mahzur arz edeceğine 

şüphe yoktur. Biz hürriyeti boğucu hareketlere karşı tedbir a lmak yo lun

dayız. Bu tedbirin hürriyetleri kaldırması düşünülemez. Da ima esas, va

tandaşın tabiî hak ve hürriyetlerinin korunmasındadır . Bize se lâmetin, 

l isanı ve hürriyetin lisanı lâzımdır. Selâmetin ve hürriyetin l isanı yekdi

ğerini tamamlayıc ı esas olarak lâzımdır. Arkadaşlar , komünizme karşı 

a l ınması lâzımgelen tedbirleri ihtiva eden kanun maddeler i de demokra

tik hürriyetleri tehlikeye düşürmekten kurtaracak vuzuhu, sarahati taşı

mak suretiledir ki, demokrat ik inkişaflarımıza ve denildiği gibi demokra

tik memleket ler in ceza kanunlar ının atmosferine uygun bir şekle konul

ması sağ lanmış olur. Yoksa eski faşist menşel i hükümlere yeni bir haya

tiyet vermek, genç demokras imize asla yakışamaz. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Efendim, 

muhte l i f fikirler arasında zannediyorum ki mevzu berraklığını kaybeder 

gibi oldu. Onun için söz aldım. 

Yeni bir Ceza Kanunu tesis ve tedvini ile bu tadil aras ında bir irtibat 

görülüyor ve işler birbirine karıştırılıyor. Bir kere el imizdeki Ceza Kanu

nu faşist bir Ceza Kanunu olarak ele alındı, halbuki böyle değildir. Bu 

kanunun mebdei tarihi 1889'dur, çok eskidir ve ceza hukuku bakımın

dan hakikaten yüksek bir kıymeti hukukîyeyi haizdir. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Faşisttir, ispat edeceğiz. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Devamla) - Yalnız , bi

lahara faşistlikten sonra yapı lan bazı tadillerle bu kanuna bazı hüküm

ler g irmiş ve kanun eski safiyetini kaybetmiş olabilir. Bunun içindir ki 

esasen yeni bir Ceza Kanunu tedvini ile uğraşıyoruz. Bir komisyon hali 

faaliyettedir. Fakat demin de arz ettiğim gibi o kanunun gelmesi pek kı

sa zamanda kabil o lmadığ ından hadiselerin ışığı alt ında bazı işlerin ce

zasını art ı rmak lüzumunu hükümet duymuş olduğu için böyle bir tadil

le ge lmiş bulunuyoruz. Hükümet in teklifini Adalet Komisyonu nazarı iti-
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bara almış ve hatta bizim koyduğumuz ceza hadlerini genişletmiştir . Bu 
it ibarla hükümet in teklifiyle encümen arasında, yani Millet Mecl is inin bir 
parçası arasında bir mutabakat vardır. Bilhassa gerek siyasî ve içt imaî 
cürümlerde , gerekse diğer zabıta vakalarında kanunî yetersizl ik dolayı -
siyle müstace len bunları kuvvet lendirmek lüzumu ile Hükümet bu lâyi
ha ile gelmiş bulunuyor. 

Geçenlerde bir hadise oldu. Takdir buyurursunuz; faşistl ikten mah
kum olan bir k imse Türkiye 'ye pasaportsuz geldi. Fiilî affa tabi o lduğu 
için rahat rahat girebi lecekken yüzünü gözünü, kılığını kıyafetini değiş
tirdi, kendisini maskeledi , öyle geldi. Elimizdeki ceza hükümler i az o ldu
ğu için bu adama pasaportsuz geldi, diye ceza verdik. Suiniyetini izhar 
eden şahsa mevzuat ımız ın darlığı yüzünden hakettiği cezayı veremiyo
ruz. Bu itibarla bu kanunu tadil ile huzurunuza gelmiş bulunuyoruz . 
Yoksa yeni bir Ceza Kanunu meselesi, antidemokratik kanunlar ın tashi
hi meselesi bu mevzudan ayrı bir mevzudur. Eğer maddeler sarih değil
se bu cihet maddelerde görüşülebilir. 

Şunu da arz edeyim ki; 141 ve 142 nci maddelerdeki hükümler dik

katle okunacak olursa geniş mahiyette görülmekle beraber onun da hu

dutları çizi lmiş hâkime kanaat verecek mahiyette hudutlandır ı lmışt ır . Bu 

noktayı tavzih için söz almış bulunuyorum. 

B A Ş K A N - Zuhuri danışman. (Yok sesleri) 

Celâl Yardımcı . 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) - Çok muhterem ve aziz arkadaşlar ım; ko
nuşmamın esasına g irmeden evvel bir başlangıç yapay ım, müsaade eder
seniz. Komünist ler in bu memlekette tutunmaması için Hükümet in ve 
bazı arkadaşlar ın getirdiği bir kanun var. Bir de bu yolcular ın aras ında 
iki rehbere şahit olduk. Bu rehberlerden birisi Millet Partisi Sözcüsü Os
man Bölükbaşı , ötekisi Halk Partisinin Sayın Sözcüsü Faik Barutçu. Bi
risi burada, diğeri bermutat söyledi ve gitti. Ş imdi arkadaşlar bu arka
daşların söyledikleri güzel. Bunların söylediklerine göre güzel bir yo la gi
diyoruz. Bu rehber arkadaşlar bu yola gitmeyin diyor. Peki o halde han
gi yo la gideceğiz? Onu da söylemiyor. Bir sene Mecliste, gruplarda, ko
misyonlarda bu tasarı müzakere edilmektedir. Hangi yerleri sakat, nere
si eksik, hangi tarafı emniyeti temin edici mahiyettedir o komisyonlara 
gidip izahat vermek bu noksanları tamamlamak icabetmez mi idi? E.. 
Ş imdi?. . Yolu göstermiyor. Yolu göstermediğine göre ya bi lmiyor ya gös
termek istemiyor. Bi lmiyorsan ey Allah'ın kulu bu işe kar ışma bari. Bili
yorsan göster de istifade edelim. (Sağdan, tarize lüzum yok sesleri) 
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O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Nedim Ökmen ' in yo lunu tutma. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, bu meselenin 

tümünün müzakeres i sebebiyle maddelerde sırası geldiği z aman komü

nistliği sarih olarak tarif etmek, yani komünist l ik kel imesini dercetmek 

lâz ımgeldiğ ine işaret etmek, müeyyideler üzerinde maruzat ımı arz etmek, 

ihtisas mahkemeler i teşkil etmek suretiyle komünist l ik davalar ının rüye-

tini ayırmak, komünist l ik doktrinlerinde tatbikatta elde edi lecek malû

mat la suçluyu meydana ç ıkarmak gibi maruzat ımı maddeler in müzake 

resi s ırasında arzetmek üzere sonraya bıraktım, şimdi kanunun tümü 

üzer inde maruzatta bulunacağım. Bazı bildiklerimi, bi lhassa komünist 

lik gibi herkes gibi cahili o lduğumuz hususlar hakkında bazı bi ldiklerimi 

huzurunuzda açıklamak zaruret indeyim. Huzurunuza gelen tasarıyı dik

katle okudum. 

Aziz arkadaşlar ım, bu mukaddes yurdun komünizm belas ından ma

sun ve masum Türk efkârının komünizan tohumlardan uzak kalması 

mülâhazasiy le gerek Hükümet in ve gerekse bazı milletvekilleri arkadaş

ların huzurunuza getirdikleri tasarıyı dikkatle okudum. 

Hükümet ve arkadaşlarım, tasarının ve Marksizm' in ilmî tarifini liya

kat ve belagat la yapmış sözde doktrin portresi çizi lmiş olan bu mezheb in 

tatbikatta asıl hüviyetini yani bolşevizmi nasıl meydana getirdiğini ve bir 

sınıfın diğer sınıf üzerinde tahakkümünü icraya müncer olan efal ve ha

rekâta temas edilmiş ve bunu membaında boğmak azmî ve lüzumu ile 

tertemiz bir gayretin muhassalas ı olan bu kanunu huzurunuza get irmiş 

bulunmaktadır lar . 

Şahsan bu mütalâalardan, bu görüş ve kanaat lerden üstün bir şey 
serdetmek kudret inde bulunmadığ ımı hemen itiraf etmek isterim. 

Ancak, son günlerde bu aziz vatan parçasında bel iren habîs niyetle

rin, taazzuv eyleyip teşki lât lanmak sevdasında bulunan tahripkâr kuv

vetlerin mevcudiyet ini haber a lmak ıstırabı içinde kaldığım içindir ki; hu

zurunuzda komünizmin ne mertebe mergup bir mezhep o lduğunun tari

fini yapacak, bu sınıfın diğer sınıflar üzerinde hangi yo ldan ve hangi va

sıtalar kol lanarak içte ve dışta tahakküm icra eylediklerinin vakıalarını 

arz edecek, l iteratürüne işaret eyleyecek ve sunacağım kısa örneklerle 

onun cazip gösterilen maskesini düşürmeye istitaatım nispetinde â m m e 

efkârını tenvir ve Heyeti Celilenize de bir fikir vermeye çal ışacağım. Fakat 

her hal ve kârda sabrınızı ve vaktinizi suiistimal etmeyeceğimi vâdedey im. 

Komünizmin bence tarifi şudur. Dünya l iteratürü komünizmi dünya 

çap ında dünyanın başına bela kesilen bir fesat hareket i diye tarif eder-
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ler. Baş vurduğu yollara ve örneklerine gelince bunu da vesikalar la ispat 

edeceğ im. 

Bu mezhebin kaynağı olan ülkenin anayasasından başlayarak ispat 

edeceğ im. Canlarını kurtarmak için Türkiye'ye iltica eden R u m e n subay

larının mahkemeye ibraz ettikleri bu vesikada komünist l iğ i dünyaya ya

yan ve yaymaya çalışan ülkenin anayasasının başına geçir i lmiş kırmızı 

mürekkepl i bir kundak vardır. Yani dünyaya sokulmak istenen kundak. 

Orada şöyle deniyor. 

"Bütün ülkelerin proleterleri birlesiniz" Niçin bir leşsinler? Başka ül

kelerin proleterleri! Bu, sarayı neden alâkadar eder? Dünya proleterleri

nin bir leşmesi bu ülkenin ne derdine? Birleşsinler ki, bütün dünya efen

dilerinin emrine girmiş bulunsun ve bütün dünyanın hür mil let lerinin 

hatta kendi ideallerini tahakkuk ettirmek uğruna bir leşmeye davet ettik

leri zavallı proleterlerin bile boynuna bir i lmek takıp dünya döndükçe 

onları köle olarak kul lanmak imkânı elde edilsin diye. Tâ ki, o mil let lere 

zincir ve hattâ imkân bulsaydı arzın yuvarlağına bir gem takıp ikisini bir

den dilediği uşaklık yo lunda yürütmek imkânını elde edinceye kadar. 

Taâ ki, kendisi bu malûm sarayda efendi olarak uyurken; dünya millet

lerinin yük alt ındaki feryat ve figanı uykusuna ninni olarak duyuncaya 

kadar. 

İşte bunun için kızıllık; idealini karanlık ülkesinden dünyanın cenne-

tasa mamure ler ine yönelmiş ve dünya proleterlerini sahte bir refah va

diyle b ir leşmeye tahrik ederek onları kızıl imparator luk uğruna dinamit

lemek için gece gündüz bu rüyanın hakikat olmasiyle meşgul o lmuştur . 

Dikkat buyurursanız dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir devr inde ve hiçbir 

devletin anayasas ında böyle bir hüküm yoktur. Bu hükmün ta zammun 

ettiği mâna, bu devlet, vücuduna taalûk eden anayasa, bütün ülkeler in 

proleterlerini ve bittabi bütün ülkeleri kendi hâkimiyet bayrağı alt ına al

mak niyetindedir. 

Bu korkunç kuvvetin sistemi ise, yurtta zulüm; c ihanda zu lümdür . 

O, ancak, engizisyon mezal imine taş çıkartan bu sistem sayesinde eme

line nail o lacağına inanan kör ve sağır bir mekanizmadır . 

Şimdi, size yurt ta zu lümden misaller vereceğim: Komüni zm ihtilâli ta

rihi isimli eser: Sahife 146. 

Komünist l ik dininin şartlarından olan cinayet ve tethiş hareketleriy

le bu umdenin evvelâ anayurtta, sonra da c ihanda hakim olmasını esas 

tutan kızıl gard saylavları başkanlık divanı, evvelâ Çar ai lesinin yok edil-
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mesiyle işe başlamıştı . Bu uğursuz vazifeyi başarma işi çeka üyeler inden 

Yurovski adlı bir komisere yüklenmişt i . 1 Temmuz Pazar günü 12 nagant 

tabancasını hâmil nöbetçiler saat 22'de bir odaya kapatı lan 51 yaş ında 

İkinci Çar Nikola'yı, 47 yaş ında karısı Aleksandra'yı , 24 yaş ında büyük 

kızları Olga'yı, 22 yaşlar ında ikinci kızı Tatyana'yı , 20 yaş ında üçüncü kı

zı Maryay ı , 18 yaş ında dördüncü kızı Anastasya'yı , 15 yaş ında vel iaht 

A l eks iy i , doktorları Potkin'i, odacı Çamadrow, odacı kız Demidova 'y ı , kü

çük uşak Linyonid' i nagant mermiler inin altında delik deşik ett ikten son

ra kurbanlar ın üzerinden mücevherler ve kıymetl i eşyalar top lanmış , ce

setler yatak çarşaflarına sarıldıktan sonra kızağın uçları tezkere gibi tu

tularak kamyona yüklenmiş ve (Aklana) vadisine götürülerek y ığ ından et 

ve kemik parçalarını yaktıkları muazzam bir çoban ateşinde yakı lmış ve 

külleri aynı vadiye savurulmuştur. 

Bir misal daha; aynı eser sahife 154: Komünist l iğ in can düşmanı say
dığı münevver ve dindar tabakanın imhası esas umdeler indendi . Yekale-
r inburg 'da tüfek dipçikleriyle ve süngülerle ö ldürülen Mihael gibi filozof
lar, Grandük Pavel gibi edipler, İgor gibi ruhbanlar, Sergiyev gibi öğret
menler, Helen gibi sanatkârlar ki, milyonlarca insanın komünist l iğ in 
kökleşt ir i lmesi uğruna imha edi lmelerinden vücuda gelen isimsiz mezar
ların içinde biriken kan, et ve kemik yığınları, yı l larca ve yı l larca kızıl 
dünyanın kolektif çiftliklerine, tarlalarına, bağ ve bahçeler ine gübrel ik 
vazifesi görecektir. Yurtta zu lümden bir başka misal: Bir devlet adamına 
imza ettirildiği için ismini vermekte mazur olduğu diğer bir eser; sahife 
70 -71 . 

Bir komünist z imemdarı olarak kolektif çiftlikleri teftiş ederken Ni-
kol 'a ge ldim. Misafir o lduğum Çetkov'un evinde nahif ve garip halli bir 
küçük nazarı dikkatimi celbetmişti . Çetkov'a adı ne diye sordum. Vasi l 
dedi ve o sırada çocuk dışarı çıktı. Ev sahibine; sahife, 13, 14, 15. 

Sizin oğlunuz mu, dedim. Hayır, kolektifliğin bir yet imi dedi. 

Ne demek istiyorsunuz. 

Yet im işte fazlasını sormayın. Israr ve rica ettim, korkmamalar ın ı söy

ledim. Çetkov kendilerine bir fenalık gelmeyeceğinin teminatını benden 

alt ıktan sonra anlatmaya başladı : 

"Biraz ötemizde oturan (Volvar) ' lar çok mesut bir aile idi. Bu çal ışkan 

aile bütün ısrarlara rağmen kolekti f leşmeye girmek istemiyordu. Ellerin

deki bütün hububat ı teşkilâta vermişlerdi. Fakat bunlar biz im toprağı

mızdır, atalar ımızdan kalmıştır, diyerek topraklarını vermek arzusunda 

değil lerdi. Fakat teşkilâtın adamlar ı hak ve arzu tanımadan bu ai lenin 
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bütün topraklarını el lerinden aldılar ve aileye (kulak) damgas ın ı vurdu

lar. Bir akşam üzeri aile reisini alıp gittiler. Akıbetini hâlâ da bilen yok

tur. Karısı Kaygay'ı ertesi sabah asılmış bulduk. Vas iya onların yet imi

dir. Kimsesiz kaldı, biz aldık. Bir aydan beri de çocuk konuşmuyor . Her 

gece evinin etrafında dolaştıktan sonra gelerek furunun üzer inde yatıyor. 

Biz bu halleri gördükten sonra Kolhozlara g irmeye mecbur kaldık. Bitta

bi gönül rızasiyle değil. Biz çalışıyoruz, Kolhozlar yiyor, komünist ler de 

yiyorlar. Bize kalan da sadece açlıktır." 

Bir misal daha; aynı eser, sahife 75-76. 

"Kolekti f çiftlikler işi komünist programına uygun olarak o kadar yo

lunda g i tmeye başlamıştı ki mecl is bunu tesid için bir yemek vermeye bi

le razı oldu. Büyük hazırlıklar başlamıştı. Kolhozların büyük av lusuna 

yerleşt ir i lmiş domuzlar kesilmişti. 

Her şey bayram gününü hatırlatıyordu. Salı günü akşam üzeri tarla

dan dönerken köyde bir şeyler o lduğu adeta hissedi l iyordu. Kadınlar ın 

göz yaşları , köylülerin sağa sola koşuşmaları beni komünist b inas ına 

doğru süratle gitmeye şevketti. Kapıdaki nöbetçiye ne o lduğunu sordum. 

(Yeni bir kulak temizlemesi ) ve G.P.D. ve bölge komitesi reisi bu sabah 

geldi dedi. 

İçeri girdiğim zaman Arşinov 'un G.P.D. memurlar iy le şaka laşmakta 
o lduğunu gördüm. Aral ıkta avluda ise genç ve iht iyarlardan müteşekki l 
y i rmi kadar köylü ellerinde çıkınları, ümitsiz bir şekilde ağlaşıyorlardı . 
Etraflarını silahlı nöbetçiler sarmıştı. (Kulak temiz lemesi ) demek bu idi. 
Yan i evler inden ocaklarından basit köylüleri alarak kamplara veyahut 
ağır hizmetlere yol lamak. 

B inadan çıkarken iki askerin; orta yaşta bir köylüyü sürükleyerek ge

tirdiğini gördüm. A d a m a fena muamele edildiği aşikârdı. Üstü başı pa

ramparça, yüzü gözü kan ve çürük içerisinde idi. Âciz vaziyette ona ba

karken bir kadın çığlığı yükseldi . Saçı başı darmadağınık bir kadın elin

de yanan başak demetlerini samanlığın damı üzerine attı. Aynı z amanda 

bağırarak (Caniler biz bütün hayatımızı bu ev için mahvetmişt ik . Ş imdi 

size de kalmayacak, alevlerin olacak) derken çığlıkları delice kahkahala

ra tahvil o lunuyordu. Köylüler eve koşarak bir şey kurtarmaya çalışıyor

lardı. Sahne tamamiyle bir faciayı ifade ediyordu. İnleyen, bağıran kadın

lar, çamurda sürüklenen köylüler, sürgüne giden zavall ı lar." 

Bir diğer ve son misal: Hürriyeti seçtim isimli cümleniz in ma lûmu 

olan aynı eserin 128 inci sahifesinden başlayarak devam eden kısımla

r ında bizzat komünist l iğ in ihtilâl arkadaşlarının bile onların hiyanet ine 
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nasıl uğradıklarını ve N. K. V. D. Teşkilâtının yırtıcı bir kedi gibi Zinov-

yef, Kamane f ve Simanki ' lerle birer fare ile oynar gibi oynadıktan sonra 

onları nasıl imha ettiklerini ve (Büyük temiz leme hareketi ) deni len bu 

amel iyede yüzbinlerce boynu vücutlar ından nasıl ayırdıklarını tüyleriniz 

ürpererek okur ve anlarsınız. 

Nihayet Viktor kısaca şunu ilave ediyor. Gözümle gördüğüm bu va

kalar zaten el imde mevcut yüzlerce istatistikte yazılı hâdise lerden gayet 

tabiî olarak daha çok bana tesir etmişti. Sanki o anda komün i zm adına 

mahvedi lmiş bütün bir neslin kadın ve erkeklerini, dağı lmış ailelerini, 

koparı lan bağlarını, açlıktan, cinayetten ölen binlerce insanı bir kere da

ha gözler imin önünde görür gibi o luyordum. Bütün bunlar; vatanımın, 

toprağımın, ocağımın ana, baba, evlât ve hayal imin kaygı pahas ına ola

rak hürriyeti seçmeme sebep olmuştu. 

Bi lhassa Rus-Amer ikan dünya mücadelesi isimli eserlerin mütalâası ; 

size komünist l iğ in ne o lduğunu, onun yurtta zu lüm ve c ihanda zu lüm 

sisteminin nasıl tatbik edildiğini, komünist bir dünya imparator luğunun 

kuru lmas ına nasıl çalışıldığını, komünist o lmayan her şeyin dünya ve 

hattâ kâinatın nasıl bir numaral ı düşman telâkki edildiğini, komünist l i 

ğin dünya çapında nasıl bir fesat hareketi o lduğunu ve komünizmin da

yandığ ı kuvvet in sadece ve nasıl şiddetten ibaret bu lunduğunu birer hi

kâye olarak değil maddî vakıalara tarihe ve realiteye dayanarak anlatır. 

Arkadaşlar , bir sınıfın diğer bir sınıfa tahakkümünü sağ lamak için 
komünizmin kendi yurdunda baş vurduğu yol lardan size örnekler ver
d im. 

Şimdi de dış memleket lerde nasıl çalıştıklarını ve ne melanet ler icra 
eylediklerinin küçük bir örneğini takdim ederek sözlerime nihayet vere
ceğim. 

Bu tethiş mezhebinin ve onun sefil mürevviçlerinin bahtsız Rus top

raklar ında neler yaptıklarını size onların di l inden nakletmek isterim. 

İki sene evvel; tığ gibi ve kahramanlıklarını hürriyetten mertl ikle cesa

retten alan üç Romen subayı, Türk vatanına iltica ettiler ve bu halâsı ön

lemek isteyen bir komüniste karşı bir suç işleyerek mahkemel ik oldular. 

Onlara niçin kaçtıkları soruldu. Şu cevabı verdiler ve ispat ettiler. Ro

manya dediler, toprak altı ve toprak üstü bakımlar ından çok zengindir. 

İktisadî bak ımdan Avrupa'nın ufak mikyasta Amer ikan Birleşik Devletle

ri dense mübalâğa edilmiş olmaz. Avrupa'nın en büyük petrol kuyuları , 

en vâsi tuz madenler i oradadır. Ormanları , buğday ekimi ve mahsu lü bir 

hazinedir. Birinci Harb sonunda yeni bir hamle ile programını çizdiği kü-
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çük ve büyük sınaî Balkan Devletlerinin en ileri gelenler indendir . İkinci 

Dünya Harbi içinde, tarafsız memleket lerde bile bu lunmayan beyaz ek

mek, bol et ve hatta siyah havyardan kaz ciğerine kadar en nadide ve 

lüks gıdalar Bükreş lokantalarının sofralarında bir lofullos ziyafeti bol lu

ğu ile teşhir edi lmekte iken bugün bunlardan hiçbir eser yoktur. Komü

nizmin ve panislâvizmin bir cehennem deryası gibi etrafını sardığı bu bir 

avuç Lâtin toprağı bir zamanlar Karun'un sofrasını imrendirecek kadar 

ş ikemperver l iğ in ince sanatının mahsulü olan bu yiyecekleri ile, güzel ik

limi, bol güneşi mamur kasabaları ile komünist isimli bir c ehennem ze

bani ler inin lokması olarak yenil ip yutuldu. Artık onlara rast layamazsı

nız. Bu anlatt ığım toprağın efendisi ve bu sofranın sahibi olan zavall ı Ro

men halkı 1947 yı l ından elinden alınmadığı takdirde gıdasını, varlığını, 

tek kel ime ile yaşama ümidini bu senenin mısır ına bağlamıştır . 

Romen köy lüsünün bu mahsul hazinesinde kırmızı bir domates , bu 

sene uçsuz bucaksız bostanları görülmemiş bir bol lukla do lduru lmas ına 

rağmen ufacık bir kavun veya karpuza hasret çektiğini yana yakı la an

lattılar. Hepsi ve hepsi kızıl diyara taşınıyor. Bunlar komünis t kolhozla-

r ında yığıl ıyor, talan edilircesine onların arasında taksime uğruyordu. 

Para, Romanya 'da sıfırdır. Bir milyon küsur ley'e bir kilo şekeri zor 

alabil irsiniz. Onu da kızıl kooperatiften almak şartiyle. 

Gençlik, münevverl ik, din, itikat, ırz ve namus kızıl ların el inde, onla

rın gaye ve zevkleri uğruna mahvü perişan edilmiştir. Hulâsa bugün Ro

manya 'da bir zamanlar ın bu mesut topraklarında hiçbir ressamın düşü

nemeyeceğ i , hiçbir şairin muhayyi lesine sığdıramayacağı iki tablo vardır. 

Bu tablonun birinde Romanya 'nın bahtsız köylüsü sonsuz bir geniş

likle ufuklara yaslanan bakir çimenli ovalara açl ıktan bitap bacaklar iy le 

yay lana yaylana tohum atıyor, diğerlerinde kızıllar bu aç mil letin malı , 

canı, ırz ve namusu üzerine ölüm yağdırıyorlar. Böylece toprağa bir yan

dan tohumlar, bir yandan ölüler giriyor. Çıkan ekmeği kızıllar kapışıyor

lar, yerle bir o lmuş mezarların soğuk süslerle bezenmiş geniş kabristan

ların üstünde her an yaşlarla dumanl ı gözlerini, yeisle dolu bakışlarını 

uzun uzun gezdirip bu mezarlardan göklere yükse len ah ve enini sindire 

sindire paylaşanlar da sadece Rumenlerdir . 

Biz işte bu acıları görmemek için kaçtık. Yoksa durup dururken va

tanını k im terkeder. Kim kendisini yurdunun güneş inde hayat bulmak

tan ma hru m eder. Dinimiz dininizden değil, dilinizi ise biz bi lmeyiz. Dün

yada kadri bi l inen ve tarihlerde yer tutan misaf irperverl iklerden gayrı örf 

ve âdetleriniz ma lumumuz değil. 
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Yabanc ı bir memlekette, işsiz, güçsüz, parasız ve pulsuz her türlü ya

şama imkân ve vasıtalarından mahrum bir badireye sebepsiz olarak k im 

atılır. 

Arkadaşlar bu memlekette komünizan fikirler yaymak isteyenler, bu 
yurt ta komünizmi teşki lât landırmak gayretinde bulunanlar , Al lah koru
sun, eğer bir gün buna muvaffak olurlarsa, bu aziz vatanın ve mesut ve 
m a s u m milletin akıbeti size örneklerini verdiğim elîm akıbetlerin ta ken
disi olacaktır. Temiz ve asîl Türk evlâtlarının fikir ve irfan hayat ında bu 
habîs mezheb in yayı lmasına karşı Çin Şeddi bu akıbetin tahakkukuna 
imkân vermemek, fert olarak, millet olarak ve Türk olarak borcumuzdur . 

Seferber edilecek kuvvetlere gelince : 

1. Fikir ve irfan hayat ında bu habis mezhebin yay ı lmasına karşı Çin 

Şeddi gibi bir hürriyet fikri şeddini tesis eylemek, bu vazife Türk münev

verler ine ve Millî Eğitim Bakanına düşer. 

2. Kuvvetl i bir takip zabıtası vücuda getirmek; 

3. Kanun kuvvetine başvurmak; o da ikiye ayrılır. 

a) Sıkı müeyyideler; 

b) İhtisas mahkemesi . 

Zira, söz ve nüfuzlarının metelik kadar geçmediği hür ve müstaki l 
memleket lere bile, para, propaganda, hiyanet, hile, vait ve casusluk gibi 
vasıtalar la dünyayı hedef tutan bir komünist l ik sokulmaya çalışı ldığını 
gözönünde tutmak icabeder. 

Binaenaleyh; Türk zaferinin sırma saçlı kartalı, ö lmez Atatürk 'ün işa
ret buyurduğu gibi, memleket in dahil inde ve haricinde birçok bedbaht
lar hiyanet ve dalâlete sahiptirler ve bu bedbahtlar şahsî menfaat ler ini 
komün i zm gibi bu milletin en büyük fikir, hürriyet ve istiklâl düşmanı 
olan bir mezhepte tevhit edebilirler. 

Bundan evvel ve son günlerin vakıaları, esef ve ıztırapla söy lemek lâ

z ımdır ki, bu nevi bedhahların mevcudiyet ini bize göstermiş bu lunduğu

na göre sıkı bir müeyyideye muhtacız . 

Bu itibarla Türk kanun vazıı, Türk âmme vicdanı, menfaat i ve dileği 

ile mütenaz ır olarak bir müeyyide vaz'ı hususunda vazifeye davet eden 

Hükümet i ve muhterem milletvekilleri arkadaşları hürmet ve muhabbet 

le kucaklamayı ve onları candan tebrik eylemeyi vatanî ve teşriî vazifele

r imden biri addeder, Heyeti Celilenizi bu dileğe müzaheret buyurmak te

mennis i ile ve tazimle selâmlarım. (Soldan şiddetli alkışlar). 

B A Ş K A N - Önerge var, okuyacağız. 
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T .B.M.M. Başkanlığı Yüksek Katına 

Kanunun hayatî bir zaruret olduğuna, tafsilâtiyle Yüksek Mecl is itti

fak hal inde kanaat getirmiştir. Velevki birkaç saat de olsa; kızıl hainlere 

vakit kazandı rmamak için, kanunun tümü müzakeres inin kifayetiyle he

men madde lere geçi lmesini arz ve teklif ederiz. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) - Aleyhinde konuşacağım. 

Aziz arkadaşlar, Kanun yalnız komünist l iğe karşı değil, aşağı yukar ı 

mevcut Ceza Kanununun yukar ıdan aşağı birçok maddeler ine, fasılları

na ve baplar ına taallûk eden geniş bir tasarıdır. Ş imdiye kadar konuşan 

hatip arkadaşlarımız ve parti sözcüleri bu genişliğin ancak bir k ısmına 

temas etmişler, yalnız komünizm ve bazı hakaret suçları üzer inde kıs

men durmuşlardır . Daha birçok maddeler vardır ki bu ana mevzulara te

mas edi lmemiştir . Daha birçok hukuk prensipleri, esasları, memleket i 

mizin realiteleri vardır. Binaenaleyh bu kanunu bu kadar kısa bir za

manda kabul edilmiş saymak ve birkaç saatlik gecikmeyi bir z iya telâkki 

edip Meclisi bir an evvel hükme vardırmak doğru olmaz. Geçmiş devirde 

par lamentomuzda teessüs etmiş bir anane ve itiyat vardır; az çal ışmak, 

çok kanun çıkarmak, kanunlarımız üzerinde az durmak. Bu münasebet 

le b irazdan arz edeceğim ki, bu Meclis, geçen Meşrutiyet mecl is ler inden 

daha az çal ışmaktadır. Türkiye demokratik bir tekâmüle doğru g i tmekte

dir. Biz im o mecl islerden daha demokrat ik ve etraflı ça l ışmamız lâzımdır. 

Bu noktai nazardan müzakerenin aleyhindeyim. Eğer müzakere kâfi ad-

dedi lecekse üzerinde konuşmamıza müsaade edin. 

B A Ş K A N - Efendim, önerge tasarının tümü üzerindeki müzakere ler in 

kifayeti hakkındadır . Aleyhinde söz alan arkadaşımıza söz verdik, konuş

tu. Bu itibarla önergeyi tasvibinize arz ediyorum. Kabul edenler.. . Etme

yenler. . . Önerge reddedilmiştir. 

B A Ş K A N - Oturumu açıyorum. Söz Ahmet GürkanTn. 

A H M E T GÜRKAN (Tokat) - Maddelerde konuşacağ ım. 

B A Ş K A N - Cezmi Türk. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) - Demin kifayeti müzakere takriri üzer ine, 

Yüksek Meclisinize hitap ederek, müzakereye devam edi lmesi ist i rhamın

da bu lunmuştum. Ekseriyetle devama karar verdiğimiz için, Heyet i Celi-

lenize şahsan minnet ve şükranlarımı arz ederim. 

Balıkesir Milletvekili 

Sıtkı Yırcalı 

21.XI.1951 

Tekirdağ Milletvekili 

Şevket Mocan 
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Muhterem arkadaşlar, Türk Ceza Kanunu adiyle bugün yürür lükte 
bu lunmakta olan kanun birçok maddelerini yeniden tedvin veya tadil et
mek için vücuda getirilen tasarının müzakeresi vesileyle bu kürsüye çı
kan arkadaşlar ı cümleniz gibi derin bir dikkatle dinledim. Gizli celseler
de, devletin ilgili dairesinin rejime zararlı ideolojileri bilgi ve hassasiyet le 
takip etmekte olan teknik müşavir ve mütehaıslar ın beyanat ını da hep 
beraber büyük bir alâka ve hassasiyetle takip ettik. Bütün bunlardan 
sonra bu mevzuda temas edi lmeyen gerek esasa ve gerekse usule taallûk 
eden bazı müh im meseleler kaldı. Kanaat imce bunları yüksek alâka ve 
dikkatinize arz etmek, bugün için pek lüzumlu gördüğüm bir memleke t 
vazifesi olacaktır. 

Aziz arkadaşlar, ister muvafık, ister muhal i f olalım, ister siyasî haya
tın içinde, ister dışında bulunal ım, yıl lardan beri bu memleket te Garpl ı 
anlayışla millî ve demokrat ik bir hayatın tam manasiy le yaşanır bir ha
kikat hal ine gelmesi için cümleten çalışmaktayız. Nitekim babalar ımız ve 
dedelerimiz de bu yolda büyük emekler harcadılar ve büyük fedakârlık
larda bulundular . Merhum ve mağfur Mithat Paşa'dan bu yana siyasî ha
reket hal ine gelen Birinci Meşrutiyet, Birinci Meclis ve Birinci Kanuni 
Esasi de aynı mukaddes gaye ile vücuda getirilmişti. Hatta bu büyük in
san o mübarek canını bu mukaddes gaye uğruna verdi. 

İkinci hamlemiz de birincisi gibi münevver lerden geldi. Yadel ler de bu 
uğurda çalışarak can veren kurbanlar verdi. İkinci Meclis, İkinci Meşru
tiyet, İkinci Kanuni Esasi ve sonra olan bitenler malûm. Ve merhum Ah
met Samim nihayet millî bir kurtuluş savaşından sonra tam demokrat ik 
bir idare olması gereken Cumhuriyet ilan edildi. Yeni Meclis ve yeni Ana
yasa meydana geldi. Fakat asrı aşan bir zamandan beri istekle beklemek
te o lduğumuz demokratik hayata yaşanır bir vaziyet olarak kavuşama
dık. 

Şundan veya bundan bahsedecek, şu mesul veya bu mesuldür diye

cek deği l im. Bu yakın maziyi tahlil tarihin işidir, onun için bu devirlerin 

acı, tatlı hatıraları üstünde bisut bir münakaşaya girişip d id işmekten 

Tanrı cümlemiz i korusun. Ancak halk ile beraber, halk içinde ve halk için 

bir demokrat ik idareyi hakikat yapmak isteyen ve şükürler o lsun ki, her 

halde sayıları bu mukaddes memlekette artık yüz binleri aşan idealist in

sanların İsrarlı arzuları ve her hangi içtimai seviyede bu lunursa bulun

sun baha biçi lmez fedakârlıkları sayesinde 14 Mayıs mucizesi veya de

mokrasi devrimi meydana geldi. 

Bunda da muvafık, muhalif, müstakil , büyük, küçük herkesin kendi 
samimiyet i , anlayışı ve fedakârlığı nispetinde bir hissei mefharet i bulun-
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duğu muhakkakt ı r . Bu büyük eser tabiî Millî Kurtuluş Mücade lemiz gi

bi münhas ı ran şunun veya bunun değil, bütün milletin eseri ve manev î 

mülküdür . Bununla bugünün nesilleri en büyük memurundan en küçük 

ücretl isine ve en büyük zengininden en küçük fakirine veya en büyük po

l i t ikacısından en küçük particisine kadar ne kadar iftihar etse yeridir. 

Arkadaşlar , kısa bir kuş bakışı ile arz ettiğim gibi nesi l lerden beri hep 

bu memleket te demokrat ik hayatın bir hakikat olarak yaşanmas ı için ça

lışıyoruz. Despot izme karşı çıkıyor. En bürokrat oligarşilere karşı kafa 

tutuyoruz. Kurtuluş Savaşı gibi ö lüm kalım ihtiyaçları içinde dahi millî 

hâkimiyet için çalışıyoruz. 

Nihayet 1946da milletimiz tek dereceli seçim esasını elde eder e tmez 

tarihî tekâmülüne uygun bir olgunlukla ve binbir badire içinde dahi de

mokrat ik hayata olan tahassürünü asilâne ilan ediyor ve sonra bütün 

eksikler ine ve kusurlar ına rağmen tam demokrat ik esaslı ilk Seç im Ka

nunu yürür lüğe girince de 14 Mayıs meydana geliyor. 

14 Mayıs ' tan sonra ilk işlerimizden biri geçmişte veri lmiş cezaları af

fetmek oluyor. Niçin?.. O zamanki hâkimlere ve onların hükümler ine mi 

k ıymet ver iyorduk? Hâşa. Hâkimlerimizin daima ekseriyetini tebcil ediyo

ruz. İçlerinde dil uzat ı lmaya müstahak bir akalliyet dahi bu lunmamas ı 

nı da ima hal isane temenni ediyoruz. 

O halde affımıza sebep nedir?.. Çünkü mevcut mevzuat ın demokrat ik 
o lmadığ ına inanıyor bunların çoğuna antidemokratik diyorduk. Çünkü 
onların verdikleri cezaları demokrat ik hukuk prensiplerine, kıstaslar ına 
ve dozlar ına muvafık bulmuyorduk. Çünkü gerek sivil, gerek askerî mah
kemelerden çıkan kararların kaza vahdeti prensibine uygun ve demokra
tik eserler olmadığını bil iyorduk. Çünkü her yeni rej imde olduğu gibi bir 
ceza reformu yapı lmasını istiyorduk. 14 Mayıs nasıl demokrat ik huku
kun yeni ve ebedî âbidelerinin inşası için yapı lmış bir tasviye idiyse, ce
zaların affı esası ile de geçmişi tasfiye ederek yeni rej imin icaplar ına uy
gun yeni eserler vücuda getirecek zemini ilk hamlede hazır lamak istiyor
duk. 

İkinci işimiz yeni bir Basın Kanunu çıkarmak için daha doğrusu mev

cut Basın Kanununu ortadan kaldırmak oldu. Çünkü millî murakabey i 

bu memleket te tesis ve ihya etmek, onun en önemli organlar ından biri 

olan matbuat hürriyetini batılı demokrasi lerdeki serbestl ik seviyesine çı

karmak istiyorduk. 

Burada bu kanunları ç ıkarmak için sabahlara kadar heyecanla mü

zakere ederken de bir an önce mevcut Ceza Kanununun da halk mura-
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kabesine engel olan hükümler inin tadil edi lmesini ve Hükümet in böyle 

tasarılar getirmesini rica ediyorduk. 

O tarihteki efkâr ve hissiyatımızı bu kürsüden en veciz şekilde beyan 

ve ifade buyuran Sayın Samet Ağaoğlu olmuştu ve aynen şöyle demişt i : 

"Yeni iktidar, millet ve Devlet mesuliyetini ele al ırken, idarenin tek 

parti s isteminin bütün kusurlariyle malûl o lduğunu ispat etmiştir. Kapi

talist, inhisarcı, kırtasiyeci bir Devlet tipinin vücut bu lduğunu göster

miştir." 

Bundan daha kuvvetli bir teşhis, bundan daha kuvvetl i bir tenkid ve 

bundan daha kuvvetli bir ifade olur mu?. . 

Yalnız bu kadar mı?.. Daha kâmil ve şâmil bir formül de söylemişler, 

şöyle demişlerdi : 

"Program bize diyor ki, yalnız kanunlarımız değil, it iyatlarımızı ve te

lâkkilerimizi de değiştireceğiz." 

O gün bu beyanlarla, muvafık muhali f hepimizin duygu ve düşünce

lerine sadık ve samimî bir tercüman olduklarına eminim. Ve fakat : 

Maz iden devraldıkları bu kapitalist, bu inhisarcı, bu kırtasiyeci dev

let bugün bize ne getirdi?.. Yeni bir Ceza Kanunu tadil tasarısı. 

Ş imdi müsaadeniz le ve bu esasların ışığı alt ında önümüzdek i bu Ce
za Kanunu üzerinde durmak ve o kanunun aslını, nesebini ve şahsiyeti
ni tahlil e tmek istiyorum. Neyin nesidir bu kanun?. . Nereden gelmişt ir ve 
Türk Ceza Kanunu adını alarak da nasıl ikide bir karşımıza ç ıkmaktadır . 

Sevgili arkadaşlarım, cümlemiz bil iyoruz. Ceza Kanunu İtalya'dan 

alınmıştır. A m a demokrat İtalya'dan değil, demokrasi düşmanı faşist İtal

ya 'dan nitekim: (L doktrina del Fascisme) Faş izma doktrini adlı eseri ya

zan faşistlerin ideologu ve filozofu sayılan Alfredo Rocca'nın Adalet Ba

kanlığı s ırasında çıkarılmış olan bu ceza kanunu şerhinin mukaddeme -

sinde şöyle yazıyor : 

"Fransız inkılâbının naturalist filozoflarının teşkil ettiği klasik mektep 

ve onun demokrat ik liberal ve endividüalist prensipleri biz im de 18 inci 

asırdaki ceza mevzuat ımızda tahakkuk yerini bu lmuş ve bütün adlî re

form programlar ının esasını teşkil etmişti. Bu suretle Hümaniter ifratlar 

ve demagoj i ler yüzünden hürriyetin esas maksadı ve prensipleri kaybol

muş tu " Görülüyor ki: Bu İtalyan Ceza Kanunu ve onu meydana getiren 

zihniyet demokrat ik ve şahsiyetçe prensipleri hürriyet a leyhinde addede

rek despot bir devlet demek olan faşist telkine uygun bir ceza reformu 

yapmak içindir. 
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Bununla da anlaşılıyor ki, Fransız İhtilâlinden ve onun eseri o lan 

Anayasa 'dan mülhem olan bizim Anayasamıza esasından aykırıdır ve bu

nu ön sözünde açıkça ifade etmektedir. Demokrat ik bir anayasadan son

ra niçin bu faşist kafalı ceza kanununu almışız. Üzerinde durmak iste

miyorum. Tahli l ve tafsilini salahiyetli sevgili ve sayın hukukçular ımıza 

terkediyorum. Yalnız şu kadarını da ilave etmek ist iyorum ki; Al fredo 

Rocco kendiler ince muhal let olan bu eserin aslının neşri tarihinde şöyle 

diyor. "Son senelerde İtalya'da tahakkuk eden büyük inkılâbın ve onun 

eseri olan Faşist Devletin yeni nizamını tedvin eden bir kanundur . " 

Ma lûm ve meşhur yeni nizam... Halbuki Hükümet imiz in ilk okuduğu 

programa göre hani ya biz; "değil yalnız kanunlarımızı , it iyatlarımızı ve 

telâkkilerimizi de değiştirecektik?.." 

Şimdi; el imizde bulunan tasarının gerekçesi üzer inde de bazı k ısa 

tahli l lerde bu lunmak istiyorum. Bu gerekçeye göre; "Demokras in in en iyi 

idare şekli o lduğunun ifade ve ilan edilmesi, tek başına onu tahakkuk et

t irmeye kifayetli değildir." Amenna bunu tahakkuk ettirecek vasıtalar ya

ni millî ve demokrat ik mevzuat lâzımdır. Fakat faşist mevzuat ından ter

cüme müdevvenat değil... 

Devam edelim; ayni gerekçe şunları da söylüyor. Evve l imerde Demok

rasiye ver i lmek icabeden mâna tâyin olunmalıdır ve sonra da "Demokra

si bir mefkuredir" deniyor. Halbukî demokrasiye veri lmek icabeden mâ

na bütün Garp denil ince malûm değil mi? Ve bugün de birçok memleket 

lerde artık bir mefkure değil, bir objektif realite olarak yaşamıyor m u ? 

Sonra da demokrasi bir gaye midir, yoksa bir usul mü?. . 

Millî mütefekkirimiz Sayın Profesör Remzi Oğuz Arık daha 4 sene ön
ce bası lmış olan (ideal ve ideoloji) adlı eserinde bu hususu pek güzel be
lirtiyor ve diyor ki: "demokrasi tek başına bir ideal değil ancak bir usul
dür. " 

Baştan başa antidemokratik beyanlar ve türlü tezatlarla dolu olan ge

rekçeden bir misal daha verel im : 

(Bi lhassa 2 nci Dünya Harbinden önce Almanya; İtalya, Japonya gibi 

devlet lerde bir leşmek imkânını bulan faşist rejimler demokras i idealini 

küll iyen inkâr etmiş olmakla; bu mefkureyi yaşatmak isteyen siyasî ca

mialar için onlara karşı müdafaa ve muhafazayı nefiy tedbirleri ittihaz 

o lunması zaruridir. ) Amenna ve saddakna. Anlaşıl ıyor. Demokras iy i fa-

ş izmaya karşı koruyacak maddeler koyalım diyor. Pek iyi; fakat bu mad

deleri nasıl oluyor da demokrasiye düşman kanunlardan metin; mâna, 

me fhum veya meal olarak alıp karşımıza getiriyor, niçin demokrat mem-
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leketlerin mümasi l mevzuatını ele almıyor? Sonra Marks izmaya geçiyor. 
Bu müh im meselenin eksik veya tezatlı gördüğüm taraflarını ileride arz 
edeceğim. Fakat gerekçedeki bir mühim nokta üstünde daha durmak 
icabediyor. Zihniyet bakımından çok mühim olan bir nokta : 

"Hürriyet i boğan, istibdata sürükleyen ve baskı yaratan tekmil cere
yanlara karşı ferdi ve cemiyeti masun bulundurabi lmek için devlet; hu
kuk n izamında kifayetli kaideler tesis etmiş olmalıdır." 

İşte size tam manasiyle totaliter bir devlet hukuk anlayışı. Niçin mil
lî hukuk veya demokrat ik hukuk nizamı değil de, devlet hukuk nizamı 
diyor. Çünkü faşist İtalya Ceza Kanunu gerekçesinde de öyledir. Dahası 
da var : 

İçtimai sınıflardan bahsederken gerekçenin 4 üncü sayfasında : 

"Gerçekten devlet topluluğu (dikkat buyurun millet değil ) muhtel i f iç
timai kategori lerden mürekkeptir . İktisadi menfaatleri geniş hatlariyle 
müşterek olan nüfus kitleleri bir içtimai kategori teşkil ederler." 

Bu da tamamen ve hatta kel ime olarak da aynen faşist İtalyan Ceza 
Kanunu şerhinden alınmıştır. 

MarksTn sınıf tezatları ve savaşı fikrinin faşistçe ifadesi... Menfaatle
ri bir, derin tezatlı sınıflar ve korporasyona gidecek kategoriler.. . 

Bu tercümeci gerekçe bu tasarıyı kime sunuyor. İki defa meşruiyet 
uğruna kanlı kurbanlar vermiş, o İstiklal Harbini yapmış , Büyük Millet 
Meclisi devrini yaşamış, nihayet 14 Mayısı yaşamış olan Türk Millî Mec
lisine... 

O Türk Milleti ki içtimai bünyesi mevcut Avrupal ı memleket lerden hiç 
birine uymuyor . Tam manasiy le köylü bir millet... En büyük şehirlileri 
bile ilk bat ından köyde doğmuş insanlarla dolu... Yeni, taze, genç, diri ve 
d inamik bir millet... 

Henüz istikrarlı bir içtimai iş bö lümü bile meydana ge lmemiş , henüz 
meslek grupları istatistiklerinde nüfusunun % 57'si işsiz ve mesleksiz gö
rünen bir millet... 

Kısa zamanda ziraatte birden ve mukabi l tedbirler a lmadan makine
leşme yüzünden çiftçi sayısı dahi derin bir istihale geçirmekte olan bir 
memlekette . . . 

Birbir inden ayrı ve derin tezatlı sınıflar, kategoriler düşünmek bunla
rın arasında hareketli bir menfaat mücadeles i kabul etmek ve böyle bir 
tasarı get irmek ne demektir? Takdirini size terkediyorum. 

Ancak cümleten iyi an lamamız için yukarda adını söylediğim faşist fi
lozofun ana eserinden şu hükmü al ıyorum : 
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" İnsan gibi, insan cemiyetleri de sosyal değil, biyolojik bir varl ıktır." 

Yani bazı hasna ve müstesnalar ı (malûm muhterem Aleksi Karel bunla

ra biyolojik asıllar der.) Doğuştan ölüme kadar tıpkı beyin gibi başta bu

lunurlar. Geri kalan yığınlar da yine doğuştan ö lüme kadar tabanın al

t ındaki etler gibi ezilirler. Artık sırasıdır buradan Niçe'ye, Nazi lere ve in

san üstü adamlara da geçmek mümkündür . Fakat onu Nasyonal Sosya

listlere bırakal ım. Halbuki: Devrimizin en eski, en ileri ve en ideal demok

ratik bir insan cemiyeti olan İsviçreliler: Siyasî insan topluluğunu bir da

ire hal inde elele vermiş oynayan vatandaşlara benzetirler. Bu dairenin 

merkez inde muvakkaten müdür vazife alanlar bütün vatandaşlar gibidir. 

Herkes birbiriyle hukukan müsavidir. Her vatandaş bu dairenin müdür 

merkez inde vazife alabilir. Bir müddet bütün vatandaşlar adına hareket 

eder. Fakat vazifesi bitince de derhal eski yerine vatandaş ha lkasmdaki 

sırasına döner. 

An lamıyorum acaba neden... Pek yeni ve muhal led, tam manasiy le 

demokrat ik bir eser olan İsviçre Ceza Kanununa müracaat etmiyor da, 

son zamanlarda İtalya'da ve Almanya 'da yeniden hort lamaya baş layan 

faşist felsefesine ve onun eseri olan Ceza kanunlar ına baş vuruyoruz . 

Mevzu latifeye pek müsait değil ama, haydi lâtife edeyim: Yoksa biz

de de bir Neo-Fasc isma modası mı baş gösteriyor? 

Acıdır. İnkılâp esasında Millî Kanun yapmak güçtür. Fakat bu tercü

me Ceza Kanunu çıkalı 25 yılı aştı. Elan millî bünyemiz i tetkik ederek ta

rihimize, karakterimize, zihniyetimize, anane ve itiyatlarımıza, iyilikleri

mize ve kötülüklerimize uygun millî bir Ceza Kanunu yapamıyoruz . Bari 

hiç deği lse en yeni, en insanî, en demokratik, en ilmî ve veciz olan İsviç

re Ceza Kanunu gibi âbideleri anlamaya ve nakletmeye çal ışal ım. 

Komünist l ik bahsi hakkında da ayrıca mâruzâtta bu lunmaya çalışa

cağ ım. Yalnız sabrınızı tüketmeden bu gerekçeyi şimdilik terkedel im de, 

tasarının diğer fasıllarına ait misaller de vereyim : 

İsviçre Ceza Kanunu bölümleri : 

Cana karşı işlenen suçlar 

Mala 

Şerefe 

Ahlâka " 

Ai leye 

Kolekti f tehlike yaratan suçlar, 

Halk sağlığına karşı işlenen suçlar, 
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Â m m e sükûnuna karşı işlenen suçlar, 

Devlete ve Millî müdafaaya karşı işlenen suçlar, 

Halk iradesine karşı işlenen suçlar, 

Â m m e otoritesine karşı işlenen suçlar, 

Yabanc ı devletlere karşı işlenen suçlar, 

İdare ve adalete karşı işlenen suçlar, 

Meslek vazife ve mesais ine karşı işlenen suçlar, 

Bu tasarı içinde bulunan süfli suçlara, yani hırsızlığa!, kumara , be

yaz zehir tiryakilik ve kaçakçıl ığına ait kısımlara girmeyi kasden ihmal 

ed iyorum. Çünkü hakikaten hukukî ihtisas işidir. 

Bi lhassa tasarıya hâkim olan zihniyetle, zihni faaliyetlere ait olan 

esaslar üzerinde durmayı tercih ediyorum. Çünkü hepimiz in milletvekil i 

olarak üstünde durmamız, düşünmemiz ve bi lmemiz gereken meseleler

dir. 

Önce demokrat ik rejimlerde hayalen, yani mefkureler â leminde değil 

ye ryüzünde ve hayat içinde bir hakikat olarak her gün yaşanan matbu

at hürriyet ine gelelim. Ve ona ait hükümler ve esaslar üstünde dural ım. 

Cidden türlü doktrinler, çeşitli maddeler karması olan bu tadil tasa

rısı matbuat hürriyetine ciddî surette tesir edecek hükümler i de ihtiva et

mektedir . 

Bir an için olsun yakın maziyi hatırlatmak ist iyorum. Yüksek Mecli
siniz 16 ay kadar oluyor. Bu mukaddes çatı alt ında geceleri gündüz lere 
katarak yeni Basın Kanunu müzakeresini yapıyordu. 23 üncü Bir leşimin 
zabıt larını okumak zahmet ine katlanırsanız şunları tespit edeceksiniz ; 

Demokrat memleket lerde millî murakabenin, halk murakabes in in ve 

bu arada matbuat vasıtasiyle yapı lan umumî murakabenin ne demek ol

duğunu, â m m e hayatına karışan insanların hususî hayatının da millî 

matbuat tarafından serbestçe murakabe edi lmesi gerektiğini hatta ispat 

hakkı ver i lmek suretiyle i thamlarda dahi bu lunmanın bütün Garpl i de

mokrasi ler in bir hukuk prensibi o lduğunu ve mevzuat lar ında mevcut 

bu lunduğunu söyleyen ve müdafaa eden Nadir Nadi 'nin, Sıtkı Yırcal ı 'nın, 

Mahmut Goloğlu'nun, Saffet Gürol 'un, Asis Uras'ın, İlâh... Parti polit ika 

farkı gözetmeksiz in yaptıkları beyanlar ne oluyor? Yüksek Meclisiniz o sı

rada Hükümet in getirdiği tasarıdan 31 inci maddenin çıkarı lması için 

mütaaddi t takrirler dinlemişti . Bu meyanda ben de bir takrir vermiş , hiç 

değilse şahısların aile hayatı dışındaki hususî hayatlarını basın muraka

be etsin. Maddede mevcut aile hayatına kar ışmasın demişt im. Yüksek 
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Meclisiniz bunu dahi eksik bulmuş: Hayır demiş.. . İspat hakkı ver i lmek 
şartiyle i tham yapsınlar. Bu maddeyi tamamen ortadan kaldıral ım, kara
r ında bu lunmuş ve böyle olmuştur. 

O gün Yüksek Meclisin kararı bu iken ve o zaman Ceza K a n u n u n d a 
bu prensibe uygun tadilat yapı lması temenni edi lmiş iken yeni tasarı ge
rekçesi nasıl bu şekle giriyor? 

O hararetl i müzakereler i ve kararları harfiyen unutmuş olarak ve ak

sini iddia ile huzurunuza geliyor ve bakınız ne diyor? 

"... 1881 sayılı mülga Matbuat Kanununda Türk Ceza Kanununa 
nakledi lmesi gereken ve bu düşünce ile yeni Basın Kanununa a l ınmayan 
hükümler in ilgisi itibariyle yukarki maddelere ilavesi maksad ına matu f 
olarak ... i lâh." 

Basın yolu ile yapı lacak şantajların cezaların artırı lmış ... Mükem

mel.. . Esasen mevzuumuz bu değil.. Maamafih benim bi ldiğim tatbikat

ta şükürler olsun ki, evvelce pek nadir görülen vakayidendi . Son zaman

larda ar tma istidadı gösterdi. 

Türlü tediyelerle geçindikleri besbelli olan gazeteler türedi. Hattâ bu 
memleket te Robespiyerler isteyen, kanlı mezbahalar hülyası ile yaşadık
larını ilan edenler dahi zuhur etti. Allah encamlarını hayır eylesin ne di-
leyim. Bundan sonra gerekçe güya "müdafaa hakkını ceza hukuku pren
siplerine göre tam ve kâmil şekilde tesis ilâh..." için muhtel i f maddeler i 
tadil ve cezalarını teşdit suretiyle matbuatın karşısına çıkıyor. Hangi hu
kuk prensipleri her halde Batılı anlamiyle demokrat ik hukuk prensipler i 
değil... 

Üstelik gerekçede şöyle bir cümle de var : 

"... Demokrat bir memleket in Ceza Kanunu atmosfer ine mutab ık şek
le sokulması zarureti aşikâr bulunmuştur" diyor. Bu yeni tasarı ve tadil
ler de demokrat bir memleket in Ceza Kanunu atmosfer ine uymak için 
yapıl ıyor demek. Pek derin merakı mucip olacak derecede acıklı bir tezat 
... Acaba bu demokrat memleket hangi tip demokrat memleket . Onu da 
yazsalar çok iyi olacaktı. 

Maalese f Adalet Komisyonumuzda üç arkadaşın kaydı ihtirazisi ile bu 

hükümler i , yani Hükümet tasarısını aynen kabul etmiştir. 

Bu yeni tâdil ve tesislere hakim olan ant idemokrat ik zihniyeti tebarüz 

ett irmek için birkaç misal daha vermeme müsaade ve müsamahan ı z ı ri

ca edeceğ im. Çünkü milletimizin demokratik yo lda gel işme ve yükse lme

si b i lhassa cemiyet ve âmme ahlâkının şaibesiz, dedikodusuz ve tam mâ

nası ile Garplı bir istikrara kavuşması için bu hususları pek hayatî telâk-
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ki e tmektey im. Bu yeni tasarı, bu tâdiller demokrat bir memleket in Ceza 

Kanununun atmosferine uymak içindir. Pek derin, merakl ı ve acaip olan 

bir tezat. Acaba hangi tip demokrat memleket? Onu da yazsalar çok iyi 

olacaktı . 

Bu tasarı ile teşdidi talep olunan maddeler in asılları -toprağı bol ol

sun- eski faşist İtalyan kanununda yatmaktadır . O kanunda â m m e hiz

metleri görenlerin haysiyet ve şerefine taarruz edenlerin cezası iki sene 

iken bizde üç seneye çıkarılmıştır. Üstelik iki bin liraya kadar para ceza

sı. 

İtalyan kanunundan alındığı kolayca anlaşılan bu hükümlerden ikin

ci f ıkrada sadece takdim tehirler yapılmıştır. Diğerleri bir kısım teferru

attır. Benim burada arz edeceğim şunlardır: İ tham hakkı ve ispat hakkı . 

İhbar ve iftira hakkı değil. Bu bizim memleket imizde ananedir ; boyuna 

tercüme müdevvenat alınıyor. Cumhuriyet Mecl isinde böyle o lduğu gibi 

bundan önce Meşrutiyet Mecl isinde de vardı. Ondan evvelki devir lerde de 

vardır. Sayın Faik Ahmed Barutçu maddelerin müzakeresini ve tarihini 

soruyordu, belki kendilerini de tatmin eder düşüncesiy le arz ed iyorum. 

Kendi siyasî ve teşriî tarihimizden misaller vermek icabediyor. Matbu

at hakkındaki ilk n izamnamemiz 1864 tarihlidir, 3 üncü Napolyon 'un 

Matbuat Kanunundan mülhemdir . 

B A Ş K A N - Beş dakikanız kaldığını söylemek mecbur iyet indey im. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - İrticalen devam edersem kabul eder misi
niz? 

BAŞKAN - Sabaha kadar devam edebilirsiniz. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - Nota bakmama müsaade buyurulur mu? 

BAŞKAN - İçtüzüğü benim kadar bilmeniz lâzımdır, tabiî bakabil irsi
niz. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) - Esasen 3 sayfasını nota bakarak okudum, 

gerisini irticalen arz ettim. Başkan nota bakmama müsaade etti. 

3 üncü Napolyon'dan geçme olan bu n izamnamenin esası ispat hak

kını ve i tham hakkını kabul etmiştir. Cezaları hafiftir 15 günden 3 aya 

kadardır . 

Bi l iyorsunuz ki, tanzimattan sonra bu ilk eserdir. O vakit İstibdat 

Devri yani Padişahlık Devri o lmasına rağmen bu matbuat n i zamnames i 

Üçüncü Napolyon devrinden aynen alınmıştır. Bundan sonra da 93 Mec

lisi gelir bu ilk Meclistir. Bu meclisin de ilk yaptığı eser Matbuat Kanu

nudur. Bu arada şunu da arz edeyim ki, Meşrutiyet Meclisi de böyle yap-
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tı, biz de böyle yaptık, 14 Mayıs'tan sonra gelen Millî Mecl is de böyle yap

tı bu güzel hareket, millî ve teşriî ananemize uymaktadır . 93 Mecl is inde 

müth iş bir mesele; padişahın adamları mizah gazeteleri a leyhinde bulu

nuyor. Günler ve günlerce müzakereler ve münakaşa lar o lmuş. Fakat 

hiçbir suretle i tham ve ispat hakkına dokunulmuyor . Arz ett iğim gibi Za-

firaki Efendi 28 inci içt imada Matbuatı mücazat e tmek için hapis ler imiz 

var, cel lâtlarımız var demesine mukabil o zamanın İzmir Mebusu Yenişe-

hirl izâde Ahme t Efendi gürlemiş : "cellâtlarımız yoktur, Heyeti Mebusan 

öyle meza l im ve istibdat zamanına mahsus olan tabirleri dahi kabul ede

mez" diyor. 

Arkadaşlar , şunu da arz edeyim ki, 93 Mecl isinde kabul edi len i tham 

ve ispat hakkını padişah meriyete koymamış ve merhum Mithat Paşaya 

bir mektupla emrediyor. "Matbuat ın zatı şahanenin âmâl ve noktai naza

rı hilâfına bir hattı hareketi gerek kasten, gerek cehaletle ihtiyar etmesi

nin önüne geçmesine katiyen azmettiğini.. ." bildiriyor. 

1294'de ikinci ve daha ağır bir hüküm daha yazdır ıyorsa da Mithat 

Paşa merhum bunu matbuata tebliğ etmiyor. Ancak o ayrı ldıktan sonra 

icra o lunuyor. 

Bundan sonra memleket imize, 1881 tarihli, Fransız Ceza Kanunu 

esas tutularak yapı lan 1274 tarihli Ceza Kanunu devrine girmiştir. Bu 

kanunun 214 üncü maddesi şöyledir : 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) - Matbuat Kanunu yok mu? 

CEZMİ TÜRK (Devamla) - Hâmid Şevket arkadaş ıma şunu arz ede

y im; Ceza Kanunundaki hükümler hafif görüldüğü için daha ağır o lsun 

diye Matbuat Kanunu çıkartılıyor. Cumhuriyet devrine geçt ikten sonra 

da böyledir. Ceza Kanunundaki maddeleri ağırlaştıral ım diye Matbuat 

Kanunu çıkarılıyor. Ancak 14 Mayıs'tan sonra ağır cezayı kaldıral ım di

ye Matbuat Kanunu kaldırılıyor. Ceza Kanunundaki fıkralar bırakıl ıyor. 

Matbuat Kanunu geçerken İkinci Meşrutiyet Mecl is inde de uzun müza

kereler olmuştur. O vakit ki Saruhan Mebusu olan Sait Bey me rhum bu 

mevzuda konuşmuştur . Müsaade ederseniz konuşmasın ı aynen okuya

y ım : 

Saruhan Mebusu Sait Bey cümlenin tasvibine mazhar olan şu sözle

ri söylüyor : 

"Suiahval ile müştehir ve mâruf kimse bir memuriyet te suihali olur

sa onu zammetmek alelıtlak mezmum bir şey değildir. Bu k imsenin ah

vali le imesini gazeteler söylemezse, o adamın fenalığı anlaşı lmaz. 
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Herkese zemmetmek hususundaki maksadına göre muame le edi lme

lidir. Husumet noktasından zemmediyorsa mücazat , selâmeti mülkü mil

let noktas ından zemmediyorsa mazur tutmalı. Bir hadisi meşhur da var

dır ki: Fâcir olan kimsenin seyyiatını söyleyiniz de belki herkes onun me-

savis inden ittika etsin, denir. Elhasıl maksada göre muame le edilmelidir. 

Eğer zemden maksadı onun mücerret husumet ine ve adaveti şahsi

yet ine (raci) ve menafiî zatiyesinden ileri gelmiş ise muaheze etmeli ve il

lâ... hüsnüniyete makrun olursa zemmetmek mucibi mücazat deği ldir." 

Konya mebusu Vehbi Bey bu söze iştirak ediyor ve Mecl is de : (doğru 

doğru) diyerek muvafık gördüğünü beyan ediyor. Mazbata Muharr ir i olan 

Lûtfi Bey de aynen kabul ediyor. Bu kanun Ceza Kanununun 214 üncü 

maddes in i ağırlaştırmak için çıkarılmıştır. Ama ceza hafifliği ana kanun

da İttihat ve Terakkinin en despot olarak yaşadığı devirde de devam et

miştir. 1332'de tadil görmüştür. Bu hakkın esasına dokunmamışt ı r . An

cak mücr imler hakkında ispat hakkını tanımıştır. Yani o kanuna göre 

suç işleyen adama karşı ispat hakkını, herkese vermiştir. Memur ine ait 

olan kıs ımda ise banka müdiran ve memurini dahil, bu hak mevcuttur . 

Fakat Cumhuriyet devrine gelince; 1926'da bu kanun değiş irken te

mas edilen zemin esasları veri lmek şartiyle, memur için, bir defa vazifei 

memure ler ine taallûk ederse ceza veriliyor. Bunun haric inde kal ıyorsa 

matbuata taallûk ediyorsa ona ispat hakkı veriliyor. 

Bundan sonra yapılan tadillerle; Meclis içindeki hâdiselere takaddüm 
eden atmosferde, memlekette yaratı lan havadan sonra, bu tarihî haklar 
ve hürriyetler, bu hukuk prensipleri ortadan kalkıyor. Bi lhassa 1938'den 
bu yana yapı lan tadiller hem bu hakları gittikçe tahdit ediyor, hem de ce
zaları ağırlaştırıyor. 

Bugün mevcut Ceza Kanununda ancak memurlar ın bir kıs ım suçları 

için i tham ve ispat hakkı vardır. Fakat bakanların, mebuslar ın, bankacı 

ların, şirketlerin, vergi kaçakçılarının, hırsızların, komünist ler in vatan

daş taraf ından ithamı hakkı mevcut değildir. Gazetelerin de i thamı imkâ

nı mevzubahs değildir. Çünkü kendilerine i tham hakkı ver i lemez. Hâki

min karşıs ına çıkınca sen şunu söyledin mi veya yazdın mı derler. Yaz

dığı veya söylediği sabit olursa mahkûm ederler. Binaenaleyh halk mu

rakabesi , millî murakabe ve onun fiilî organı olan matbuat murakabes i 

fiilen mevcut değildir. Hükümet in cezaları teşdit ederek bi lhassa Ceza 

Kanunu, bu demokratik zihniyetle millî ahlâkımızın, millî murakabemi 

zin, halk murakabesinin ve teşriî geleneklerimizin ve tarihimizin eseri 

olan bu haklarımızın bize iadesini istemeliyiz. 
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Arkadaşlar , imkân buldukça geçmiş devirlere ait ant idemokrat ik ka

nun ve hükümler i düzeltiyoruz, diyoruz. Fakat böyle fiilî eserler vermiyo

ruz. Bunlar ın hepsi ayrı ayrı güzel şeylerdir. Bunlar size teferruat gibi ge

lebilir, fakat bir asırlık son tarihimizin bu teferruatı millî mevcudiyet imi

zin esaslarıdır, bunları o noktadan arz etmek ist iyorum. Komünist l ik için 

maddeler koyuyoruz, fakat bu maddeler daha ehemmiyet l i ve birbirleri

ne bağlıdır. Halk murakabesi , basın murakabesi takiplerden daha kuv

vetlidir. Bunu demokratik hukuk prensibi olarak kabul etmek lâzımdır. 

Pol is imizden, gizli açık emniyet imizden, her şeyden; halk murakabes i , 

basın murakabes i daha kuvvetlidir. Hattâ zamanın polisine, emniyet ine 

projektör vazifesini görür. Halk murakabesi ; nerede kötülük var, nerede 

kötülük gizli kalmıştır bunu gösterir. Polise takip edecek sahalar çıkarır. 

Bu bütün demokrat memleket lerde böyledir, yeni bir şey arz e tmiyorum, 

ma lûm olanı arz ediyorum. Basın hürriyeti, bu yeni gelen tasarıda 140 

ve 141 inci maddeler le de endirek olarak tehdid alt ına girmektedir . 

Arkadaşlar ; gerekçe prensip olarak bir sınıf esası kabul ediyor, daha 

içtimai iş bö lümü istikrar bu lmamış olan bir memlekette sınıf esasını ka

bul ettiği gibi bütün sosyoloji kitapları. Garplı sosyologlar ve hele Marks 

bu sınıf mücadelesini kabul ettiği için bu esası kabul ediyoruz, get ir iyo

ruz, Marks izmin sınıf tahakkümünü yapmak isteyenleri yıkarız diyoruz. 

Arkadaşlar ım, Sayın (Alexis Carrelj 'in de son zamanlarda söylediği gi

bi "Marks izmi doğuran liberalizm ve kapital izmdir." Kapital izm, Marksiz

min anasıdır. Kapital izm ve l iberalizm yapmak istediği şeyin karş ıs ında 

Marksizmi görmüştür. Binaenaleyh sınıf fikrini bir heyeti içt imaiye kolay, 

kolay kabul etmemelidir. 

Bi lhassa bazı memleket lere bakarak; tercüme mevzuat , tercüme ki

taplarla artık herşeyi kabul etmek devrimiz geçmiştir. 

Bazı prensipleri kabul etmek insanı gayet berrak ve mant ıkan inkârı 

imkânsız neticelere götürüverir arkadaşlar. 

Arkadaşlar , sınıf fikrini kabul etmek derhal sınıf mücadeles i fikrini 

kabul etmek demektir . Sınıf mücadelesi fikrini kabul etmek ise o sınıflar

dan birinin üste geçme mücadelesini kabul etmektir. Binaenaleyh bunu 

Atatürkçüyüz, Atatürk de böyle dediği için demiyorum, bunun bugün 

pek makbul olmadığını bi l iyorum, fakat Anadolu Türkü 'nün ve Türki

ye 'nin anası olan Anadolu 'nun içtimai bünyesini tetkik ettiğiniz z aman 

göreceksiniz ki bu sınıf fikri yakın zamandaki mevzuat ile zorla meydana 

getir i lmektedir. Bugün işçi sigortalarının vaziyeti gayet güzeldir. El inde 

toplanan milyonları vardır. Niçin böyledir? Çünkü 25-30 sene işçilik yap-
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mış tekaüdiye isteyen kimseler karşımıza çıkmıyor, üç sene çalışıyor, beş 

sene tarlaya gidiyor. İstikrarlı işçimiz yok. Kaldı ki sanayi leşme hareke

tinde karş ımıza ilk çıkacak işçi iken işçi de bu durumda iken sınıf fikri

ni niçin kabul ediyoruz. Sınıf fikrini kabul ediyorsak mukabi l fikri de ka

bul e tmek lâzım; bir adam bir arkadaşımın kapitalistlere hücum edecek

tir, onun fikri şudur: Kapital izma meydana çıkarsa komüni zma da doğa

caktır. Bir arkadaş da çıkar komünist olduğu için kapitaliste hücum 

eder. 

Yani komünizma çıkmasın diye kapital izme taarruz eden bir arkadaş 

olabilir. Bir komünist de komünist olduğu için kapital izme taarruz eder. 

Elinizde kıstas nedir? Ne olacaktır? Onun için bunun daha teferruatına, 

tekniğine g irmiyorum; bu maddeler i de değiştirin, geciktirin demiyorum. 

Yalnız Sayın Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Faruk Erem' in veciz şekil

de tanzim ettiği üç maddenin tutanaklara geçmesi için Sayın Başkandan 

o k u m a m a müsaade etmesini rica edeceğim. 

1. - "Cebir unsuru konulmazsa bütün siyasî teşekkülleri yok etmek 

mümkündür . " (Cebir unsuru var sesleri) 

Arz edeceğ im. Sayın komisyonumuz bunun üzerinde hiç durmamış 

tır. Hatta temas bile etmemiştir. Halbuki kuvvetle tebarüz ett irmek lâ

z ım. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) - Aylarca uğraşılmıştır komisyonda. 

VAC İD A S E N A (Balıkesir) - Bu işle uğraşmayan yalnız bir siz varsınız. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - Cebir unsuru sarahatle teyid o lunmazsa 

bütün siyasî teşekkülleri yok etmek mümkündür . 

Nedense Adalet Komisyonu ile aramız pek iyi değildir. 

VAC İD A S E N A (Balıkesir) - Karakedi geçmedi . 

CEZMİ TÜRK (Devamla) - Geçti, birkaç tane. Bir tasarıyı iki defa bu

radan geri çevirdik. 2311 sayılı Kanunun tadilini. 

B A Ş K A N - Karşılıklı konuşmayı vakitten kazanmak bak ımından bı

raksak daha iyi olur. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) - Bu sebeple mer'i kanun çok tehlikelidir. 

İkinci madde , "Cebir saiki kanunda yer a lmazsa demokras i yıkılır, 

ferdin fikir hürriyeti çiğnenir ve 141 inci maddeye g irmeyecek sosyal bir 

fikir tahayyül etmek de m ü m k ü n olmaz." 

Üçüncü madde , "cebir saiki, unsur sayı lmazsa bi lhassa şu iki şey 

tehl ikeye girer : Matbuat hürriyeti ve kürsü hürriyeti ." 
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Efendim: üçe karşı ekseriyetle, yalnız üç kaydı ihtirazi kaydiyle Ada
let Komisyonumuz mazbatasını verdiği için ve Adalet Komisyonumuz 
müdel le l ve mükemmel bir gerekçe yapmadan, yalnız kel ime takdim ve 
tehirleriyle uğraştığı için maalesef bizi buralarda beyanlarda bu lunmaya 
mecbur etmiştir. Gönül isterdi ki, Adalet Komisyonumuz hattâ ilk Mecli
s imizdeki ve hatta ondan evvelki devrelerdeki Adalet Komisyonlar ı gibi 
vecit ve hukuk edebiyatı örneği bir gerekçe yapsın ve ondan sonra mad
delere geçsin. Böyle bir gerekçe -komisyonda 11 ay kalmasına- rağmen 
maalesef yapı lmamış olduğu için biz Hükümet gerekçesi üzer inde kalma
ya mecbur kalıyoruz. Mazur görsünler ve affetsinler. 

Bu mevzuda bugünün demokrat ik mevzuatı nasıldır? Fransa 'nın 

1939, 1943 ve 1944'de çıkan kanun ve kararnameler inde ispat ve i tham 

hakkı vardır ve sizin i tham ettiğiniz suçu ispat ederseniz ceza görmezs i 

niz. Daha güzeli İsviçre Ceza Kanununundadır . 173 üncü maddes inde-

dir. Fransız Ceza Kanununda (Diffamation) 31 inci maddedir . 35 inci 

maddes i de muafiyeti gösterir, 6 ay hapiste tazminat mahkûmiye t i verir. 

Maddeler geldiği zaman karşılaştırırsınız. 

Ayrıca İsviçre kanununda: i tham eden, hâkim huzurunda i thamları
nın asılsız o lduğunu anlayarak çekilirse, hâkim cezasını azaltabil ir veya 
tamamen affedebilir. Hâkim ithamcının suçlu olarak geldiğini gördüğü 
zaman ve yanıldığını anladığı zaman o takdirde dahi affedebilir. Yan i va
tandaşı âmme menfaati yo lunda daima mütekâmi l hürriyetl i hür vatan
daş yo luna sevkeder. Mahkemeler yalnız tecziye etmekle kalmaz. Ayn ı za
manda o suçluyu suçdan korumak için tedbir de alır. Terbiye eder. Nite
kim hastanelerde hastanın muayene ve tedavisi yapıldığı gibi, hastal ığa 
karşı da korunma tedbirleri de aldırılır. Terbiye edilir. 

Arkadaşlar ; i tham hakikata mutabakata vardığ ında katiyyen ceza ve

ri lmez. Bendeniz hulasaten arz ediyorum ki, kanunumuz demokrat ik 

zihniyetle örnek olacak bir kanun olmalıdır. Demokrat ik dozlar, ölçüler 

ve telâkkiler, prensipler ve kanunda yer almalıdır. Bu tasarı faşist tasa

rıdır. Parantez içinde arz edeyim ki, demin Halk Partisinin Sözcüsü Sa

yın Barutçu İtalyan ceza profesörlerinden bahsetti ler. Faşist de olsa bu 

kanun onların millî abideleridir, İtalyan malıdır elbette methedeceklerdir . 

İtalyan Ceza Kanununun orijinal metni, aynı ceza kanununun orijinal 

şerhleri yukarda kütüphanededir , (Alfredo Rocco) 'nun beyanat ı da, o za

man Adalet Bakanı olarak yazdığı mukaddeme de, Fransız Kanunu da, 

İsviçre kanunu da yukar ıda kütüphanededir . Bizim Meclisin basın mev

zuat ına ait kanunları da yukarıdadır. Geçmiş Mecl ise ait eserler, bir ga

ribe olarak kulüptedir. 
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Aziz arkadaşlar, ş imdi komünizme geçmek ist iyorum. Sayın Şevket 

Mocan haklı olarak sabırsızlanıyorlar. Hepimiz y irmi beş senedir sabır

sızlıkla bugünler i bekl iyorduk. Bizim de kendileri kadar sabırsızl ıkla bek

lediğimize emin olsunlar... 

B A Ş B A K A N ADNAN M E N D E R E S (İstanbul) - Biz k im? 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - Prof. Remzi Oğuz Arık, Dr. Yusu f Ziya Eker. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Yaşa. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - Teşekkür ederim bunu bana söylett iğinize. 

Ş imdi arkadaşlar iki şey vardır. Hukukçu arkadaşlarımız daha iyi bilirler 

bir fikre karşı müeyyide, bir de fiile karşı müeyyide. Hulâsa olarak arz 

edey im; bizim memlekette ş imdiye kadar devlet şeklimize, millî idealleri

mize ait olan genel ve özel cezaî hükümler; da ima fikre karşı ç ıkar ı lmaya 

çalışılmıştır. Fiile karşı değil. Mesela merhum Atatürk 'ün dediği gibi, bir 

Turancı l ık fantazisi yapılır. Turancıl ık yaygarası koparılır, her taraftan 

baş ımıza tehdit çekilir, fakat asıl Turancıl ık yapı lmaz. Sonra bir ırkçılık 

fantazisi yapıl ır, bir hayli gürültüler kopar. Fakat ırkçılık yapı lmaz. Sek

sen senedir Almanya 'da, 200 senedir İngiltere'de ve son zamanlarda Fi

l istin'de fiilî ırkçılık yapılır, ama bu memlekette yapı lmaz, ancak fantazi

si yapıl ır. Bu memlekette Meşrutiyet zamanı Arnavut , Ermeni Arap ırkçı

lığı yapıl ır. Hattâ günlük gazete ile ırkçılık yaparlar. A m a bu memleket te 

1931'de çıkarı lan Atsız Mecmua dahi ırkçı sayılır. Cihad Baban burada 

değilse kulakları çınlasın. O Naziler diyordu. Bu ırkçı dedikler imiz ara

sında A lmanca bilen kimse yok, Hitler Münih'te b irahaneden yeni kur

tu lmuş, bu çocukların ise Hitler adından bile haberi yoktur. Kendi mal

larımızı da ima kötülemek için yaparız, fakat bütün bunların fantazisini 

yaparız . Bunun karşısına da birtakım ceza maddeler i koyarız. Bu mad

delerle o fikri önlediğimizi zannederiz. Halbukî asıl tatbikatçılar, meselâ, 

komünis t ise, komünist kundakçıs ı ise, ihtilâlcisi ise, bunlar komünist 

lik lehinde makale yazan, şiir yazan adamlar değildir. Bunun biz im mem

leket imizde misallerini gördük. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Şimdi anlaşıldı. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - Şimdi size bir misal arz edeceğim. 1931 se

nesinde bu memlekette bir Kadro mecmuası ç ıkmakta idi. O zamanın 

idaresinde; yazarlarını inkılâp ideologu alarak kabul etmiş, yanlar ına ça

ğırmıştı . Sayın Hamdul lah Suphi helecan içinde idi. Bunlar inkı lâbın ide-

loğu nasıl olabilir, diye. Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Samet 

Ağaoğ lu 'nun merhum babaları Ağaoğlu ise o zamanki Türk ocaklar ında 

İngiliz demokrasis i hakkında konferanslar vererek endirekt bir telkin ya-
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pabilir miy im diye uğraşıyordu. Ben naçiz arkadaşınız ise; Hâkimiyet i 
Mil l iyede çıkan yazılarla hücum etmekle meşgu ldüm. Sen komünis te -
rileri içerde mevzie soktun, onların yazılarını neşrediyorsun, yeni doğan 
Türk demokrasis ini boğdurmaya çalışıyorsun, diye. O tarihte biz kadro
culara komünist diyorduk. Çünkü bizim için kadrocular komünis t idi. 
Fakat Naz ım Hikmet bu komünist ler le alay ediyordu. Bunlarla, sosyalist 
faşist, diye alay ediyordu. Kelime salatası yaparak (neologie) yani ecnebi 
kel imeler uydurarak alay ediyordu. Bunları ben icat e tmiyorum, düşüne
rek söy lüyorum. Sonra Doktor Hikmet Kıvılcım Naz ım Hikmet 'e hücum 
ediyor, "bunlar kitaplar, şiirler yazarak memleket i uyutuyor, ihtilâli ge
ciktiriyor, kan çıkmasını geciktiriyor" diyordu. Bunlar bu memleket te ya
zı lmış, neşredi lmiş kitaplardır, bütün kütüphanelerde vardı. Bunlar böy
le dururken, bizim şimdiye kadar yaptığımız, iki kişiye şarap içirip veya 
teşvik edip, ben şunu yapt ım, bunu yapt ım diye söyletmek gibi takipler
dir. 

Sonra, kemali teheyyüç ile şiir yazanları; hatta eline bir tavuk versen 
kesemeyecek olanları, takip eder, ama ve ama yangın çıkaran, sabotaj 
yapanlar ı , kundak koyanları takip pek mahdut kalıyor, arkadaşlar , ina
nınız bana arkadaşlar, pek mahdut kalıyor. (Doğru doğru sesleri) Bu niçin? 
Mevzuat ımız ın noksanl ığ ından arkadaşlar. Hükümet ve komisyonun ilti
fat etmediği İsviçre Ceza Kanununa değil bunları, hususî bir fabrikanın 
sırrını satanlar hakkında dahi müeyyideler koymuştur . Tortu b ı rakma
yan bir ilaç yapan bir fabrikanın bu formülünü çalıp yabanc ı bir yere sa
tanları dahi cezaya çarptırmak için ceza müeyyidesi alt ına almıştır. 

Gene, Sayın Başkan müsaade ederlerse, not lar ımdan bir iki şey daha 
okuyacağ ım burada. İsviçre Ceza Kanunu, yangınlar ın mütenevv i eşkâli
ni, infi lâkların mütenevvi eşkâlini, zehirli gazları ve bunlar ı imal ve nak
ledenleri, elektrik tesisatını bozmayı. Burada duracağım: 

Bizim mevzuat ımızda bir derdimiz var. Bir yerimizi yakarlarsa, sabo

te ederlerse, mesela bir elektrik jeneratörü hakkındaki teknik malûmat ı 

orta mektepten bile biliyoruz. Bir elektrik j eneratörünün bozulması , yan

ması iki tel kopup birleşse bu kontağın birkaç kademe sigortadan geçme

si icabeder. Demek ki, teknik fahiş bir hata vardır. Birisi j eneratöre bir 

çivi atıp kontak yapar da jeneratör yandı mı hemen üstüne çöküyoruz ve

yahut bir binamız yandı mı hemen üstüne çöküyoruz. Eğer bunun bir 

sabotaj o lduğu meydana çıkarsa, sigorta parayı vermiyor, bunun sabotaj 

o lmadığını ispata çalışıyoruz, hususî müessese de, resmî müessese de 

bunu yapıyor, çünkü sigorta parası yanmasın istiyor. Fakat bunun ya

nında neler yanıyor, o başka. 
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Arkadaşlar , fikri de takip edelim diyorlar, doğrudur, fikre fikirle mu

kabele ve mücadele edel im, fakat bunun en müessir şekli i tham ve ispat 

hakkını vermektir . 

Arkadaşlar , bugün âmme menfaatini çalan adama hırsız deyemiyo-

ruz, isbatı mümkün olduğu halde. Gel buraya diyorlar, bunu söyledinmi, 

tamam, ispat istemiyorlar. Mesela, komünist o lduğunu, hiç deği lse ko

münist militanı o lduğunu bildiğiniz kimseleri i tham edemiyorsunuz, 

çünkü ispat hakkı yoktur. Buna mukabil fiilde de el imizdeki şeyler gayet 

mahduttur . Hâkimin huzuruna gidiyorsunuz bu ithamı yaptınız mı, yap

madınız mı diyemiyoruz. Bunu niçin yapıyoruz; izzeti nefsi, şerefi ve hay

siyeti korumak için diyorlar. İzzeti nefis, şeref ve haysiyet bunlar la ko

runmaz. Merhum hocam Besim Ömer Paşan ın bir sözü vardır: " İsmet, 

mecburî ismet olmamalıdır . " Bir kadını perdelerin arkasına kapatır, ka

pıları kilitlersiniz, bu kadın namusludur, diyorsunuz, bu kadın s inema

ya gider, çalışır, yalnız seyahat eder ve namuslu kalırsa, işte asıl ismet 

budur, bu kadın namusludur. Haysiyet şeref ve namusunuz bi lhassa 

â m m e hizmeti görenlerin, memurlar ın, büyük malî müessese lerde çalı

şanların, ticarî hayatta çalışanların ismeti da ima açıkta olmalıdır. 

Her türlü i thama karşı bile âbide gibi dikilmeli, ayakta durmal ı . Çün

kü aleyhinde ispat yapı lamaz. Bu tecrübelerden geçmiş bir adamın veka-

rı kadar yüksek birşey olamaz. Güneşin hakikatları gösterdiği gibi. Y ine 

söy lüyorum, İsviçre'de, Fransa'da bizim memlekette Birinci Meşrutiyet

ten beri, hakikaten Tanzimattan sonra 1874'ten beri demokras i â leminin 

hakikat lar ı ortaya serilmelidir. Bunu şunun için arz ed iyorum; komünis t 

fikirlerle mücadelenin en müessir yolu budur. Aç ıkça belirt i lmelidir. Ko

mün i zm demelidir. (Bravo sesleri) Kanun bunu demelidir. Ve i tham ve is

pat hakkı verilmelidir. 

Nihayet komünistl ik, hürriyetlerin daha mütekâmil , anane hal ine gel

diği memleket lerde de mevcuttur. Öyleleri, acarları, paralı olanları, lord-

zadeler, fabrikatörlerin oğlu vardır ki komünistt ir ler. Amerikal ı lar ın, İn

gilizlerin, Fransızların bunlara karşı ve fiilî harekâtını takibetmek üzere 

hattâ İsviçrelilerin daha güzel mevzuatı vardır. Bunları alıp da ona göre 

bir mahiyet vermiyorsunuz da niçin sekizinci tadile müsait muhtaç ve 

malûl olarak buradan çıkarıyorsunuz? 

Mâruzât ım bu kadardır. (Sağdan alkışlar) 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar; 

bu kanunun sevkı münasebet iy le Hükümet i tenkid eden arkadaşlara ve

rilecek cevap, birinci Hükümet imiz de ve ikinci Hükümet imiz de komü-

2390 



KOMÜNİZM SAVAŞIMI TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

2391 

nizmin tarif edileceğini ve müeyyidelere bağlanacağını programımızda 
dercetmiş o lduğumuz ve Yüksek Meclisin programımızı ve maddeler in i 
tasvip ve kabul buyurmuş o lduğunu bel irtmekten icabet olacaktır. Şayet 
biz hükümet olarak programımızda; gerek birinci hükümet olarak, gerek 
ikinci Hükümet olarak programımızda bu maddeyi dercetmiş o lmamıza 
rağmen böyle bir tasarı get irmemiş olsaydık yüksek muahazen ize mâruz 
ka lmaktan bihakkin endişe etmemiz icabederdi. Vazi fem dolayısiyle bir 
an ayrı lmak mecburiyet inde kaldığım için burada konuşulanlar ın maale
sef hepsini d inleyemedim. Cezmi Türk arkadaşımın hakikaten çok müş
kül bir durumda o lduğunu benim kadar siz de fark etmiş olacaksınız. 
Kendisinin mantığı kuvvetlidir, malûmatı yerindedir. Fakat burada hu
zurunuzda konuşurken nasıl tezattan tezada düştüğünü müşahade et
mişsinizdir. Mevki inin ne kadar müşkül olduğunu bundan istidlal e tmek 
mümkündür . 

Sözü nereye getirmek istiyor ben anlayamadım. Matbuat Kanununu 
aldı, hakaret mevzuunu aldı, şunu aldı bunu aldı konuştu. Fakat biz im 
konuşmakta o lduğumuz mevzu bunlar değil, gayet sarih ve muayyen bir 
mevzudur . Komünizme karşı mücadeleyi kolaylaştıracak hükmü ihtiva 
eden bir tasarıyı müzakere etmekteyiz. Mevzu bundan ibaret iken. Bize 
fikir hürriyet inden, tarihçesinden, şundan bundan uzun uzadıya hakika
ten belki de kendi noktai nazarına göre faydalı ma lûmat verdi. 

Fakat arkadaşlar; bu arada kendisi nasıl bir memleket te yaşadıklar ı 
nı t amamen unutmuş göründü. Hatta bugünkü mevzuat ımızda hak im 
olan ana fikrin ne o lduğunu unutmuş göründü. Fransa 'dan şundan, 
bundan bahsetti . 

Arkadaşlar bu memlekette komünist partisi kurulamaz. Eğer fikir 
hürriyetini ele alıyorlarsa ondan bahsedeyim : 

Kendileri dün Demokrat Partinin bir mensubu idi. Demokrat Parti; 
komünist ler için fikir hürriyetini kabul etmemektedir . Komünist ler i ka
nunu ortadan kaldıracakları için kanun dışı addetmiştir . Programın mü
him bir maddes i budur. Bunun içindir ki fikir hürriyeti bak ımından da 
bu memleket te komünist partisi kurulamaz. (Alkışlar, brova sesleri) Bunun 
belki ideal standart tipleri ve mahzurlu tarafları burada uzun boylu mü
nakaşa edilebilir. Fakat münakaşalar, aktüalitesi o lmayan mevzulardır . 
Hakikaten dinlediğiniz zaman sözler çok caziptir. Mesela; diyor ki, fikre 
fikirle karşı çıkmalı . Ben soruyorum kendilerine; fikire fikirle karşı çık
mak. . Bu tercüme edilecek olursa, esas prensibe irca edilecek olursa bu
nun mânas ı açık; ne diye ceza müeyyideleri ist iyorsunuz serbest bırakı
nız. 
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MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Hâşa hâşa. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Ondan sonra feryat ede
rek diyor ki: kundakçı lar takip edilmiyor. Katil takip edi lmiyor neden? 
Çünkü bizde fikir takip edilir, fiil takip edi lmezmiş. Arkadaşlar , kundak
çı, katil şu veya bu fiile suç işleyenler bu cemiyette takip edi lmiyor diye 
bir iddia varit olabilir mi? O halde bu iddiayı, mevzuu karışt ırmak mak-
sadiyle yapı lmış o lduğuna hükmetmekten başka çare yoktur. Affınızı çok 
rica eder im, bir arkadaşınıza karşı bu suretle konuşmak mecbur iyet inde 
kaldığ ım için ben de zor durumday ım. Ne çareki hakikatleri o lduğu gibi 
konuşmak, bu kürsüye vicdanlarımızın en derin yer inde yaşayan haki
katleri ifade etmek için ge lmek mecburiyet indeyiz. (Alkışlar) Kundakç ı ta
kip edi lmiyor, ya kim takip ediliyor? Fikir takip ediliyor! Dikkat ediyor 
musunuz? Şair komünist olmaz, muharrir komünist o lmaz fikir adamı 
komünis t olmaz. Kim olur? Elinde kundağı olan, demek istiyor. Onun 
için ise müeyyide var kanunlarımızda. Fakat arkadaşlar, biz bir büyük 
tehlikeye bitişik yaşayan bir memleket iz ve millî bekamız ı teminat alt ına 
a lmak mecburiyet i karşısındayız. Hepimiz v icdanlar ımızda bir fikri imha 
etmek ve hürriyetini kabul e tmemek karar ve neticesine varmışsak, vic
danlar ımızda bu fedekârlığa katlanmışsak bu birtakım tarihî zaruretler 
ve tehlikeli hakikatlar muvacehes inde böyle o lmuştur. Böyle bir kararı 
a lmak zaruret inde kalmaklığımızdandır. Niçin bizde de Fransa 'da o lduğu 
gibi komünis t partisinin teşekkülüne müsaade edi lmesini istemiyorlar. 
Biraz daha gayret, gelelim oraya. Fakat arkadaşlar; bunu vicdanlar ınız ın 
kabul etmeyeceğini , bu Türk topluluğunun buna asla razı o lmayacakla
rını bildikleri için istemiyorlar. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Âdet im değil. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Çok şeyler söyledi. Cid

dî bir etüd o lmak üzere bu zabıtları almalı, tetkik etmeli. Tekdir edersi

niz ki, iddialarını tam mânasiy le cevaplamak ancak o zaman m ü m k ü n 

olur. Bir çağlayan gibi, bir selsebil gibi mütemadiyen akan fikirler. Bun

ları bütün kıvraklıkları, arz ettikleri tezad manzarasını derhal kavrayıp, 

kürsüye gel ip cevaplamak zordur. Bir taraftan ispat hakkı veri lmeli di

yorlar. Neyi ispat hakkı verilmeli. Bu hangi hukukî prensibe ist inadeder. 

Öte taraftan hiçbir delil göstermeden oradan oraya atı lmak suretiyle ha

kikaten fikirleri karıştırıcı ve dinleyenleri yanlış zehaplara sevkedici bir 

konuşma metodu ile huzurunuzda hakikatlar tağlil edi lmek isteniyor. 

Burada biz hürriyetlerimizin müdafaası , mevcudiyet imiz in müdafaası , 

memleket imiz in müdafaası endişesiyle hareket etmekteyiz. Burada ko

nuşurken mevzuun içinde kalarak, memleket menfaatlerini göz önünde 
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bulundurarak konuşmak mecburiyet indeyiz. Bunun içindir ki, icabeder-

se günlerce konuşup hakikî fikir ve prensiplerimizin, imanımız ın ne ol

duğunu memleket in huzurunda şerha şerha açmak suretiyle hüviyet le

rimizi o lduğu gibi ortaya koymaktan çekinmemeliyiz. (Soldan bravo sesleri) 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Fikirlerim yanl ış anlaşılmıştır, İçtüzük gere

ğince derhal cevap vermeme müsaade etmenizi rica eder im. 

B A Ş K A N - Söz Adalet Bakanınındır. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Cezmi Türk 
arkadaşımız konuşurlarken, ifade ettikleri bir noktayı lütfen tavzih etsin
ler r ica ediyorum. "Öyle bir devir ki, Ropespiyer devri aç ı lmak isteniyor" 
dediler. Belki iyi anlayamadım bu noktayı tavzih etsinler. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Hayatın gayet garip cilveleri vardır arkadaş
lar. Ben elli yaş ına yakın bir arkadaşınız ım. Meslek hayat ımda, basın ha
yat ımda, siyasî hayat ımda türlü türlü cilvelere çok rast ladım arkadaşlar . 
Maalese f geçen sene Demokrat Parti içinde, bi lhassa Grup İdare Heyet in
de iken türlü türlü cilveler gördük. Evvelâ en ağırı olan kanlı dev irden 
baş layacağım. Adalet Bakanı buyurdular ki; ben kanlı bir devir açı lması
nı is t iyormuşum. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Hayır bize at

fediyorsun. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - Kanlı devir açmak istediklerini söy lemiş im, 

hayır. 

Arkadaşlar ; bazı mecmualar , gazetelerden bahsett im, Robesbiyer isti
yorlar. Kanlı mezbahalar istiyorlar. Al lah encamını hayır eylesin, ded im. 
Baksınlar kutular ımıza bedava koyuyorlar. Bize bedava gönderiyorlar. 
Ben (Yeni cephe) yi okudum. Kendileri okumamış larsa koleksiyonlar ını 
görsünler; Robespiyeler, kan isteyenler, ben değil im, Sayın Adalet Baka
nı. 

Arkadaşlar , Sayın Menderes' in, şahsî fikirlerime karşı bu kadar has
sasiyetle alâka göstermeler inden dolayı teşekkür eder im. İnsan med ih 
yolu ile zemmedi leceği gibi, zem yoliyle de methedilebil ir . Bunun için 
kendi ler ine teşekkürle iktifa edebil irdim. O da dozunda, haddinde kalsa
lardı. Dozunu ve haddini aşırdılar. Maalesef; şahs ımdan bahsetmek m û 
tadım değildir ama mazur görün, ben bu topraklara beş babadan beri 
kan veren bir adamım. Bir şehit ağabeyin de kardeşiy im. Benden kızıllık 
beklerse, al kan kızıllığı beklesin, komünist kızıllığı değil. 

Düne kadar beraber çalıştığımız Demokrat Partinin zihniyeti , yani 

dünkü iktidarla bugünkü iktidarın zihniyeti şundan anlaşıl ıyor: Zaten 
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sağda, solda bunlar parti kuracaklar diye şayialar dolaşıyor. Eski iktidar 
kurulan partilere komünist damgası vurmak isterdi, Demokrat Parti ik
tidarı ise kurulacak olan partilere komünist partisidir, demek istiyor. 
(Soldan, sadede sesleri, gürültüler) 

Evvelâ söylenenlere cevap vermeye mecburum. Eğer konuşma hakkı
mı alacaksanız, o başka. Ben zapta geçmesi için konuşuyorum, tarihe 
karşı konuşuyorum, size değil. Türk Milletine karşı konuşuyorum, Ad
nan Menderes 'e karşı değil, ecdadıma hitaben konuşuyorum. (Soldan, gü
rültüler, milletin mümessilleri bizleriz, bize hitap et sesleri) (Sözünü geri al sesleri, 
şiddetli gürültüler) 

Arkadaşlar , sizden çok rica ederim, sizler 22 yaş ından yukar ı vatan
daşları temsil ediyorsunuz. 

BAŞKAN - Cazmi Bey hitaplarınızı Meclise karşı yapınız. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) - Özür dilerim, bu sözler imden aksi mâna çı
karıyorsanız bunu benden beklemeyin. İstinat sathı halk olan, halk tem
silcisi olan bir insan size karşı hürmetsizl ikte bulunamaz. Aksi çılgınlık 
olur. 

Demokrat Parti üyesiydi, buyuruyorlar. Oranın üyesi o lduğu için o 
vakit başka fikirler yürütüyormuşum, yahut şimdi. 

Arkadaşlar , ben de hepiniz gibi Türk Milletinin üyesiy im. Onun için 
ben im Demokrat Partiden evvel ve sonra değişmeyen fikirlerim vardır. 
Ben evvelâ Türk Mill iyetçisiyim. Ben kendilerine, Menderes 'e muhtel i f ve
silelerle, en son defa benim için hazin bir hatıra olan Adana kongresin
den ve Demokrat Partiden ayrı l ışımdan biraz önce sofra baş ında söyle
mişt im. O vakit elleriyle işaret ederek ağz ımdan öpmüşlerdi . 

Bu memleket i iyi tanımadığımı buyurdular. Bu memleket i en küçük 
kademeler inden başlayarak Ağrı Dağı eteklerinden Edirne sınırlarına ka
dar, y i rmi iki yaş ımdan beri, kendileri par lamento çatısı a l t ında iken, 
(Soldan gürültüler) dağından köyüne kadar sık sık, sağlıkla, zevkle do
laşt ım. Memleket i tanımaya çalıştım. 

Şöyle buyurdular; sözler caziptir. Size söyledim, ben tutanaklara geç
sin diye konuştum ve tutanaklar buradadır. Yalnız fikre fikirle karşı çık
makla kalmayal ım, fiilî hareketlere de karşı koyalım. Ben demed im ki şa
irler makaleler yazar, bırakalım. Onlara karşı da itham ve ispat hakkını 
da tanıyalım, dedim. Fiilî suçlara karşı da ahkâm zayıftır, bunları artırırız 
dedim. Zabıtlar buradadır. Fiilî takip eden müeyyideler is temem de bu 
işin takviyesi içindir. Fakat kendimi hiç kimseye, Sayın Menderes 'e karşı 
da müdafaa vaziyetinde görmek istemem. Allah ne ecdadımı, ne evlâdımı, 
ne de ahfadımı böyle bir gizli i thamla müdafaa vaziyetine düşürmesin. 
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Mevzuu karışt ırmak maksadiyle konuştuğumu söylediler. Bu geç va
kitte zorla söz hakkı aldım, yüksek himayenize sığınarak ve usulden is
tifade ederek söz hakkı aldım. 

B A Ş K A N - Cezmi Bey Milletvekili, hakkı olan söz hakkını k imseden 

almaz. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - Vicdanının içindeki hakikati söylesinler di
yor. Bu tavsiyeyi kendileri yerine getirsinler ve vicdanlarının iç indeki ha
kikati söylesinler. Ben da ima böyle yapmaktay ım. 

Fikir adamı komünist olamaz d iyormuşum. Muhtel i f komünist ler in 
birbirlerini nasıl i tham ettiklerini kendileri bilirler. 

Hamdul lah Suphi Bey gözüme ilişti ama, müdafaa maksadiy le ondan 
sorun demiyeceğim. 

Komünis t partilerinin serbest kalmasını istiyor dediler. Fikir olarak, 
organ olarak içtimaî fikir başkadır, siyasî aksiyon ve organ başkadır . Bu
nu Adnan Menderes 'e ben mi anlatacağım?. İçtimai fikir hareketi başka
dır. Siyasî aksiyon başkadır. Siyasi organ başkadır. Hatta içtimaî organ 
başkadır . Komünist fikir hareketi başkadır. Cemiyet başkadır, parti baş
kadır. Safha safha daha ileridirler. 

Ben komünizm fikrine dahi muhal i f bir adamım. Bana, sen parti ku
ru lmas ına serbestlik istiyorsun, diyor. Politikada böyle mahsus ters an
lamalar oluyorsa, ona bir diyeceğim yok. Fakat henüz ben bu gibi anla
malara adapte o lmuş değil im. Biraz daha gayret, komünist parti lerinin 
diyor, kurulmasını ist iyormuşum. Tezatları selsebil gibi burada sayıp 
dökmüşüm. Burada ben sınıf tezatları aleyhine, sınıf fikri a leyhine konu
şan bir adamım, beyanat ımın temasına dikkat buyursunlar . 

Sınıflar yaratı lsın, sınıf diktatoryası olsun da ondan sonra sınıfsızlık 
o lsun demiyorum. İki uç arasındayız. Ben bu memleket in bünyes inde 
bugün dahi sınıf yoktur, diyorum. Yani, mebdei hareket vermiyorum. Sa
rih olan budur. Yüksek Heyetinizde anlamıştır, daha fazla izah etmiyece-
ğim. İspat hakkı vermeli , d iyorum. Bu Millî Meclisin tarihinde, mazis in
de vardır. 

İ thama ispat hakkı verilmelidir. Bütün suçlular, komünis t mürtekip , 

hırsızlık ve Devlet aleyhine hareket edenlere karşı ispat hakkı vermel idir . 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) - Bunlar kanunda yok mu? 

CEZMİ TÜRK (Devamla) - Yok tabiî. (Var sesleri) Hâmid Şevket Bey'e 
hitaben, eğer sizin maddî bir suçunuzu ben bi l iyorsam bana gerek yazı 
ile vererek söyleyerek ispat hakkı verirseniz ben hem yazar ım ve hem de 
söyler im. (Gürültüler) Bugün bu hak yoktur. 
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(8) Tutanak Dergisi, C. 10, s. 172-211, Ta: 23.11.1951 
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BAŞBAKAN A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Vatandaşın şikâyet hak

kı Anayasada musarrahtır . 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) - Aziz arkadaşlar ım; dinleyenler yanl ış bir 

hükme varmasınlar diye müphem beyanatta bu lunmamaya çal ışt ım. 

Berrak olmaya, vazıh olmaya, açık olmaya ve katî o lmaya çal ışt ım. Anla

mayan varsa tutanakları tekrar okur. Daima mevzuun içinde kalarak, 

memleket realitesine, tarihine, karakterine, Türk lüğüme ve ist ikbal ime 

bağlı olarak konuştum. Ve öyle konuşacağım, k im ne derse desin hatta 

Adnan Menderes dahi olsa. 

BAŞKAN - Efendi, daha söz almış 12'den fazla arkadaşlar ımız var, 

tensip buyurursanız görüşmeyi mütaakıp birleşime bırakal ım. (Muvafık 

sesleri) O halde Cuma günü saat 15'te toplanı lmak üzere bir leş ime niha

yet ver iyorum. 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (8) 
(Devam) 

BAŞKAN - Görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz Vacid Asena'nındır. Kendileri komisyon sözcüsü olarak komisyon 

adına konuşacaklardır . 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Efendim; 

bundan evvelki Birleşimde söz alan hatip arkadaşlardan Millet Partisinin 

mümess i l i Osman Bölükbaşı ile, müstaki l bir mevkide bu lunmas ı lâzım

gelen Cezmi Türk arkadaşımız bu kanun tasarısının uzun müddet ko

misyonda kalmasından dolayı bazı tenkidkâr beyanatta bulundular . 

Evvel emirde Yüksek Meclise şunu arz etmek isterim ki, komisyon 

memleket in sosyal bünyesine vahim surette tesir eden komünizmin mev

zuunu ehemmiyet le incelemiş, yalnız bir madde üzerinde, 141 inci mad

denin tetkiki sırasında müstemirren iki buçuk ay çal ışmış ve bu çal ışma

ları s ırasında mütehassısları da davet ederek onların mütalâalar ına mü

racaat e tmek suretiyle kanaatini takviye etmiş bulunmaktadır . Bu cihe

ti b i lhassa bel irtmek ist iyorum. 

Binaenaleyh bize yönelt i lmek istenilen tarizler tamamiyle yersizdir, 

arz eder im efendim. 

B A Ş K A N - Doktor Sani Yaver. 
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SANİ Y A V E R (İstanbul) - Sayın arkadaşlar; hukukçu deği l im a m a hak 
ve adalet mef tunuyum. Çünkü adaletin olmadığı yerde şekavet in h ü k ü m 
süreceği bir bedahattır. (Mülkün esası adalette mündemiçtir.) Hak imane düs
turu fikirden sil inmez, dilden düşmez bir hakikattir. 

Bu böyle o lmakla beraber şunu da itiraf etmek gerektir ki herhangi 
bir camiada seviye ve ahlâk endeksine göre değişen adalet me fhumunun 
azamet i karşısında huzur ve gururla mücehhez bir huşua varı lacağı gibi 
adalet in şekil ve rengi, sureti ile sireti, gayr imuayyen bir ucubei hi lkat 
mahiyet ini de aldığı takdirde teessür ve nefret uyandıracağı meçhu lümüz 
o lmasa gerektir. 

Osmanl ı imparator luğu devrinin Yemen Vi lâyet inde adliye teşkilâtı 
yer indeki seriye mahkemeler inin şenaat ve rezaletlerine şahit o lduğum 
gibi İskandinavya devletlerinin adalet cihazındaki sükûnet ve işsizliğin, 
bahtiyar sekenesi tarafından hiç de hayreti davet etmediğini de gördüm. 

Fransa 'ya gelince; o, bize pek benzer. Akıl ve hayale s ığmayan suiis
timaller, hırsızlıklar cinayet ve şenaatlerin failleriyle adalet sarayı ve bi
nalarının koridorları mahşeri bir manzara arz edip gider. 

Hacaletaver olan bu hâdiselerin günden güne artan adetleri mevcut 
kanunlar ımız ın müphem ve elastikiyeti ile beraber kifayetsizliği, adalet 
terazisinde bi lhassa hak kafesine karşı lâkayıt bir tavır taşıması kaziye
si devam ettiği müddetçe işlenen cürümler; ancak matbuat ın tirajına hiz
met eden günlük dedikodusundan ibaret kalır. 

Mazinin fena zihniyetinin bize intikal ettirdiği bu kanunlar ın demok
rasi adaletiyle uyar yeri yoktur ve her geçen gün millî bünyede derin ya
ralar açmaktadır . Büyük Mecliste adedi yüz altmışa yakın hukukçular ı 
mızın Faşist İtalya, demokrat İsviçre kanunlarını münakaşa mevzuu 
yapmaktansa millî bünyemize, akidelerimize uygun lüzumsuz tefsirlere 
yol açmayan; müphemiyet ten azade hükümler i ihtiva eden kanunlar ı el 
birliği ile yapmalar ını milletin saadet ve selâmeti namına temenni eder
ken kulağımız ın alıştığı bir cümleyi müsaadeniz le tekrar edeceğ im. 

Sabrınızı israf etmekten tevakki ediyorum. Biraz komün i zm hakkın
da çıkacak kanunlar için bir doktor gözü ile fikir kanaat imi izhar e tmek 
üzere sadede geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Türk camiasını, Türk birliğini, Türk rabıta ve 
sevgisini yok etmeye matuf.. Türk'ü; Tarih boyunca da ima hâk im rolün
deki payidar vasfını mahkûm bir köleliğe götürme hedefine sürükleyen 
bazı hiyanet yuvalarının kanun yoliyle tahrip arifesinde bu lunduğumuz 
şu günlerde bana da bu yüksek kürsüden birkaç söz söy lemek fırsatını 
vermiş bulunuyor. 
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Millet iradesini temsil eden Büyük Meclisin, bu imha kararını vermek 
üzere tarihî celselerini i lâhileştirecek bir bahtiyarl ığa kavuşturması emel
lerimin en başında gelenidir. 

Aziz arkadaşlar ım, 34 seneden beri muzdar ip beşeriyetin baş ına çö
ken bu içtimaî bela, bu hunhar ejderha, meşum yuvasının etrafını demir 
çember le ihata etmiş... Türlü, türlü kisve maskeler alt ında her milletin 
varlığı, anane ve mukaddesat ı üzerinde hilekâr ve iğfalkâr roller oyna
mak suretiyle geceli gündüzlü durmadan çalışıyor. 

Komünist canavarı; etrafındaki demir menfezlerden zehrini; tercihan 
irfan ve iktisat seviyesi çürük ve düşük sahalara saçıyor. Mutekit ve din
dar muhit lerde sarığını sarıyor, cübbesini giyiyor, yobaz bir softa, muta
assıp bir imam veya bir ahunt oluyor. Cihadı Mukaddes ilan ediyor. Fe-
daiyanı İs lâm Cemiyeti kıyafetini taşıyor. O memleket ler in idealistlerini 
yokediyor . Kurşun sıkıyor. 

Sayın arkadaşlar, komünist , milletlerin inkılâp tarihleri üzer inde sin
si sinsi yürümesini çok iyi biliyor. Türkün Meşrutiyet İnkılâbını yaratan 
"Jön Türkler" i de taklit ediyor. O zamanın hürriyet beşiği olan Paris'te, 
ş imdi "İleri Jön Türk" namı altındaki derneği topraklarımızla muvasala
lar tesisi ile gençlerimizi ifsat ediyor. Beyannameler dağıtıyor. 

Komünist ; sanayii geniş olan muhitte amele ve işçi kıyafetine de gi
rer. İktisadiyatı tahrip eder, huzur ve ahengi bozar. Grevi mubah kılar. 
İşçi ve ameleyi şımartır. Propagandalar yapar. Bigünah işçiyi vatandaş
lar ından soğutur. Aralarına kin unsurunu sokar. Birliği, sevgiyi tarumar 
eder. 

Komünist ; fesatkâr ve caniyane telkinlerini kendi zehirli yuvas ında 
asla yapamaz . Kendi toprağında grevin ismi bile anı lamaz. Ufak bir kımıl
dama bir köyü veya bir fabrikayı amelesiyle beraber yoketmekte tereddüt 
etmez. 

Arkadaşlar ; şimdiye kadar Sovyet Rusya'da bir grev hareketi işittiniz 
mi? İşçinin haddine mi düşmüş?. . İşçi orada emre muti bir kö leden baş
ka bir şey değildir. 

Bu hükümler im bir kehanete değil, bizzat perestişkârı o lduğu rejimi

nin kurbanı olan bir Bolşevik sefirinin beyanat ına istinat eder. 

Komünist ; Cumhuriyet rejimimizin Âmentü 'sü ve Büyük Mustafa Ke
mal ' in (Yurtta sulh, c ihanda sulh) düstur ve yüksek karar ından da isti
fade etmesini bilir. 

Temiz vatandaşlar ımız ın safiyetinden istifade etmek yo lunda rol alır. 
(Barış Sevenler Derneğini) kurar. Bu sefer de fazilet maskesiy le maskele-
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nir. Hürriyet in âşıkı olur. Bu hürriyet soytarısı bir taraftan da barışı sağ

lamak gibi ulvî ve insanî esaslara dayanan part imizin "Kore" kararı aley

hinde temiz köy lümüzün haremine kadar girer. Saçtığı zehirli tohumla

rın yararl ı izlerini derinleşt irmeye çalışır. 

Komünist ; abus ve iğrenç çehresiyle görüyorsunuz ki; mil let imizin en 

hassas ve hayatî noktaları üzerinde ne hainane roller oynuyor. 

Muhterem arkadaşlar; Moskof, bilmiyor mu ki, asır lardan beri kendi

siyle hudut larda çarpışan, kanını, canını tereddütsüz feda eden, şu son 

"Kore" melhamesinde bile bütün dünyaya kahramanl ığ ını , c ivanmertl iğ i

ni ilan ve ispat eden Türk Milleti; onun saçtığı zehirlere karşı ebedî bir 

muafiyet taşır. Türk'ün ahlâk ve seciyesi, ananesi, dinî akidesi karşısın

da her teşebbüsün akamete mahkûm olacağına hiç şüphe etmesin. 

Kıymetl i arkadaşlar ım; 

Komünizm; içtimaî bir kanserdir. Uzviyet kanseri dediğimiz amansız 

âfet, yaşl ı ve y ıpranmış bünyeleri intihap eder. Halbukî komün i zm kan

seri; bi lâkis taze uzviyetler üzerinde temerküz eder, tahribatını yapar . 

İtiyatların yaşlı insanlardan kolay kolay nezedi lemeyeceğini bilir. Yaş

lılarla uğraşmaz. Fakat tecrübesi, tefekkür ve muhakeme kudret ve ka

biliyeti inkişaf arifesinde olan ve her türlü cereyanlara, doktrinlere kolay 

temayül gösterebilecek, geçim ve hayat yolunu, ibadet edeceğini kıblenin 

ist ikâmetini henüz tayin ve tespit etmemiş bir çağdaki taze ve sâf bünye 

ve dimağlar üzerinde habaset ve cibilliyetini gösterir, tutunmaya çalışır. 

Komünizm; nihayet... silahsız mütefekkir ve münevver zümre nam
zetlerinin yuvası lise ve üniversitelerle silahlı gençlerin topluluğu olan or
dunun meftunudur. 

Üreme sahası ilmî ve psikolojik esaslarla tayin edi lmiş; bu amansız 

âfetin teşhisi; daha bidayette içtimaî emraz mütehassıs lar ı olan hükü

metlerin teşriî ve icraî cihazlarınca mümkün olmaz da, tekâsül, tegafül, 

tereddüt gibi mezmum ve merdut hasletler yüzünden lâkaydi g i rdabına 

atılırsa tahassül edecek felâket ve mesuliyetin hududunu ç izmekten te

vahhuş ediyorum. 

Sayın Milletvekilleri; uzviyet kanserine gelince; neticesi muhakkak bir 

ö lüme varan bu beliyenin vakt inden evvel teşhisi biz doktorları çok ilgi

lendiren bir meseledir. 

Katî tedavisini; metastas yapmadan, yani lenfa yolları ile bütün uzvi

yet in istilâsına mahal b ırakmadan cerrahî müdahale ler le bilâ tereddüt o 

kısmı derhal kesip atarız. 
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İnsanlar; tabiat kanunlar ının mukall idi o lduğuna nazaran bir mille
tin bir memleket in mevcudiyet iyle, mukadderat iy le alâkadar olan içtimaî 
kanserin katî tedavisini, mütereddit ve kararsız zihniyetlerin, çürük ira
delerine terketmenin ne korkunç bir mesuliyet o lduğunu düşünmek bile 
is temiyorum. 

Şimdiye kadar biraz da lâkaydımızı inkâr e tmemekle beraber vatan 
sinesi üzer inde ufak mihraklar halinde kendini gösteren, kangren o lmuş, 
kanserize kısımları tereddütsüz koparıp atacak kanunlar ımız ın keskin 
k ı l ınan ı kınından çıkarıp fiiliyat sahasına geçel im. 

Muhterem arkadaşlar, istidraten ufak bir noktayı da zamanı ge lmiş
ken huzurunuza tasrih etmekl iğ ime müsaadeniz i rica edeceğim. 

İki sene mukaddem; Paris'te geçirdiğim mühim bir amel iyat ın iztirap-
larını çekerken tanıdığım kıymetli bir aile evlâdı hastanede z iyaret ime 
gelmişti , müstakbel neslimizin kıymetli bir zümresini teşkil edece olan 
Fransa 'daki evlâtlarımızın mesais inden haberdâr olmak istemişt im. Aldı
ğ ım cevap şu oldu: 

O tarihte Türk-Fransız bir futbol maçına iştirak eden talebimizin kor
kunç bir miktarda tribünler üzerinde (İleri Jön Türk) derneğinin komü
nizm beyannameler i dağıttıklarını bildirmişti. O zamanın talebe müfetti
şi olan zatın vazife ve alâka derecesini sordum. Ancak yüksek sosyete ha
yat ından ibaret olduğu cevabını almıştım. Ne yazık. 

İktidarın partimize intikalini mütaakıp şahsen çok üzgün o lduğum, 
sizlerin de en az benim kadar hassas bulunacağınız bu hâdiseyi pek kıy
metl i ve d inamik arkadaşım Tevfik İ ler iye nakletmişt im. Katî tedbirler 
al ınacağını vaadetmişlerdi . O tarihten beri elemli bir ukde hal inde kal
b imde kalan bu hususun Meclis kürsüsünden bütün arkadaşlar ımı da 
tenvir etmelerini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Türk Milleti Mosko f un hal tercümesini her 
mil letten z iyade bilir. Düne kadar bizi; bundan sonra da bütün dünya 
milletlerini planlı olarak ihtilâle sevketmek gayesini güden kızıl tehl ikeye 
karşı maddî ve manevî cephelerde katî kararlarla mücehhez o lmakta as
la tereddüt göstermemeliyiz. İdare ve kararlarınızı bekler, cümleniz i say
gı ile se lamlar ım. 

B A Ş K A N - Abbas Çetin. 

A B B A S ÇETİN (Kars) - Arkadaşlar; el imizdeki tadil tasarısı, 141-142 
ve 163 üncü maddeleriyle komünizm, ırkçılık ve mücadeley i hedef tut
maktadır . Bundan geriye kalan maddeler i günün ihtiyaçları, tatbikatın 
ihtiyaçları yönünden yapı lmış tabiî tadillerdir. Binaenaleyh bu üç madde 
dışındaki maddeler hakkında hiçbir diyeceğim yoktur. 
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Komisyonun üyesiyim. Bu husustaki noktai nazar ım komisyon rapo
rundaki noktai nazarın aynı olacaktır. 

Bu üç maddeye gelince; komünizm doktrin olarak cemiyet imiz in be
n imsemediğ i ve benimseyemeyeceğ i bir âfettir. (Bravo sesleri ) . Bu mez
hep bugün sadece bir doktrin olmakla da kalmamışt ır . Bugün komün i zm 
bir istilâ metodudur. Doktrin olarak benimsemediğ imiz bu âfet bir de is
tilâ metodu haline gelirse bununla mücadele etmeyi hedef tutan kanu
nun yanından, böğründen zedelemeye çal ışmak ben im için gayr imüm-
kündür. Ancak eğer kanunun tümü hakkında gerekçe dış ında ve bir kı
sım arkadaşlar ımın görüşlerine uymayarak bazı mütalâalar serdedersem 
bu mücadeley i zedelemek, kösteklemek veya yanından, böğründen vur
mak için değil kanunun yanında, böğründe, kendi akıl ö lçüler ime göre, 
mevcut gördüğüm boşlukları doldurup onu daha mükemme l mücade le 
âleti haline getirmek maksadına matuf olacaktır. 

Arkadaşlar , bugün beşeriyet bir insanlık topluluğu hal ine doğru yol 
a lmış bu lunmakta iken ırkçılık peşinde gidecek bir topluluk bence kabi
li tasavvur değildir. Cemiyet imizde 3-5 kişi çıksa hakiki manas iy le ırkçı
lık yapmaya , şu milletin, şu cemiyetin diğer insanlardan daha başka bir 
hususiyet taşıdığını iddia etse veyahut ırkçılığı Orta Asyalara kadar gö
türmeye çalıştığını iddia etse, bunun arkasına düşecek bir kitle tasavvur 
e tmiyorum. Irkçılık, cemiyet bir insan topluluğuna ve bütün insanlar bir 
cemiyet hal ine gelmeye çalışırken, bir tenakuz olur. Eğer böyle bir iddia 
ile ortaya bir cemiyet çıksa bu, gizli bir komünizm teşekkülüdür. Çünkü 
komün i zm hiçbir zaman hakikî hüviyetiyle gelmez, onun girmediği kılık 
yoktur. Bu kılıkların en marufu en çok belli olanı ırkçılık perdesi a l t ında 
komün i zme müntehi olanıdır. 

163 üncü maddenin derpiş ettiği irtica da tıpkı bunun gibidir. Bugün 
devlet kadrolar ım Atatürk inkılâbını benimsemiş gençler, inkılâb ben im
semiş gençler do ldurmuş bulunmaktadır . Bu şekilde teşki lât lanmış olan 
bir cemiyette irticaın bizi ürkütecek hiçbir ciddî sebebi yoktur. A m a di
ğerleri gibi komünizme müntehi olan ahvalde, irticaî hareketler le müca
deleyi canı gönülden prensip olarak kabul ederim. Kanun metn inde bu
güne kadar hukuk terimlerimizin içine g irmemiş ve tatbikatta nasıl an
laşı lacağı evvelden kolay kolay kestir i lemiyen tâbirler vardır. 

Meselâ, millî hisleri rencide etmek, millî duyguları yoke tmek (K ısmen 

veya tamamen ) nedir?. Bunu tayin etmek cidden müşküldür . Biz im Ce

za Kanunumuzun ikinci maddesi kanunun suç addetmediğ i bir fiilden 

dolayı ceza vermeyi meneder. Hâkim bu metin karşıs ında bu hareket in 

millî duyguya müntehi olup olmadığını tâyin edecektir. Evvelâ millî duy-
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gu nedir? Bunu tâyin ve tarif edecektir. Ondan sonra, hareket in ona ay

kırı o lduğunu tâyin edecektir. Bunun Ceza Kanununun ikinci maddes i 

ne aykırı o lduğu ve kolay, kolay tarif edilir bir şey olmadığı aşikârdır. 

Bunun gibi, Cumhuriyet prensipleri, demokrasi prensipleri tâbirleri 

de bence kanunî tedbirler değildir. Bu kanun maksadını tatbikatta zaa'-

fa uğratacak şeylerdir. Bunlar üzerindeki itirazlarımı lüzum gördüğüm 

takdirde maddeler in müzakeres inde arz edeceğim için bu mevzuda fazla 

vaktinizi israf etmeyeceğim. 

Ondan sonra şunu derhal arz etmek ist iyorum ki, tarihin hiçbir dev

rinde müeyyide fiilin iş lenmesine mani olamamıştır , nitekim mevzuat ı 

mızda katil için idam cezası vardır, fakat yine bu suçu işleyenler vardır. 

Binaenaleyh komünizmle mücadele , dün Celâl Yardımcı arkadaş ımın 

tarif ve tavsif ettiği metodlarla, yalnız başına o metodlar la yapı lamaz. Fa

kat tabiî onlara da lüzum vardır, o mevzuda onunla beraber im. Ancak 

asıl mesele komünizm mikrobunun intaş edebileceği vasatı yoketmekt ir . 

Bu vasat yokedi lmedikçe ş imdikinden çok daha şiddetli kanun çıkarsak, 

sehpaları kursak, yine komünizmin önüne geçi lmesi mutasavver değil

dir. Sonra suçu işleyenin yaka lanmamas ı ümidi vardır. Esasen yakalan

dıktan sonra da biz bu kanunda hapisten ileri bir ceza get irmemişiz . Hiç

bir komünis t bir hapisanede sonuna kadar yatacağı kanaat inde değildir. 

İç inden nasıl olsa bir gün kurtulacağım, meşhur olacağım ümidi vardır. 

Mevcut müeyyide kâfi değildir. En kuvvetli mücade le vasıtası kanundan 

çok evvel komünizmin intaş edebileceği vasatı yok etmektir. Bir memle 

kette münevver işsizliği olursa, bir memlekette biri yer biri bakarsa, bir 

memleket te içtimaî sınıf içinde birbirinden çok farklı hayat sürenler olur

sa, bir memlekette millî duygu zedelenirse o memlekette mücerret ka

nun; ceza, komünizmin intaşma mâni olamaz. İlk mücade le metodu ka

nundan çok evvel tedabiri mania kabil inden cemiyette komünizmin intaş 

edeceği bütün vasatları, bütün millî imkânlarımızı seferber ederek yok 

etmekle olur. Kanun ondan sonra yapılır. Ve bu kanuna mut lak şekilde, 

şahsi kanaat im olarak arz ediyorum, idam cezasını koymak lâzımdır. (Sol

dan bravo sesleri) Hapis cezası hiçbir vakit bir komünist faaliyetinde önle

yici bir tedbir olarak mütalâa edilemez. Bugün hapis cezasını, hapisha

neyi serbest hayata tercih edenler vardır. Dışarıda vakit geç iremeyen, yi

yecek ekmeğini , başını sokacak bir meskeni bu lunmayan bir adam eğer 

kanaati itibariyle de bozu lmuş ise hapishaneyi tercih edebilir; hapisha

nede ça l ışma vasatı bulabilir. Binaenaleyh hapishanenin korkutucu bir 

tarafı yoktur; hapis cezası korkutucu bir ceza değildir. 
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Demir perde arkasında kendi usullerine, kendi metot ve programlar ı 

na uygun olmayacak çalışmalar furunlarda tecziye edil irken; biz hapisle 

iktifa edemeyiz arkadaşlar. Ya mücadele edeceğiz, ya etmeyeceğiz . Hapis

le, hapis cezasiyle iktifa etmek nakıs bir mücadeledir . Öbür tarafta fırın

larda tecziye etsinler, biz seksen tahkikat safhasından geçirdikten sonra, 

bin bir suç unsuru aradıktan sonra hapisle iktifa edel im; bu mücade le 

yar ım mücadeledir . Bu mücadele aldatıcı bir mücadeledir . Vasat ı yok 

edeceğiz. Bunun gayrisi tatmin edici bir mücadele o lmaktan uzaktır. 

Maruzat ım bu kadardır. Hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Önergeler vardır, okutuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

İki bir leşimden beri kanunun tümü üzerinde yapı lan görüşmeler kâ

fidir. Maddelere geçi lmesini arz ve teklif ediyorum. 

Balıkesir Milletvekil i 

Müfit Erkuyumcu 

Yüksek Başkanlığa 

Ceza Kanununun bazı maddelerinin tadili hakkındaki kanunun he

yeti umumiyes i üzerinde kâfi derecede konuşulmuş ve aydınlanmışt ır . 

Maddelere geçi lmesinin onaylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Çorum Milletvekili Çorum Milletvekili 

Hüseyin Ortakcıoğlu A. Başıbüyük 

BAŞKAN - Her iki önerge de aynı mahiyettedir. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Önerge aleyhinde ise buyurun. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Muhterem arkadaşlar, bundan evvel

ki celsede y ine kifayeti müzakere takriri verilmişti. Fakat muayyen se

beplerle Yüksek Meclis bunları reddetti. O sebepler halen mevcuttur . 

Tekli f ve tasarılar sadece 141 ve 142 nci maddeler için değildir, başka 

maddeler i de muhtevidir. Halbukî hiçbir arkadaş başka maddelere temas 

etmedi . Bu itibarla yapı lan görüşme kâfi değildir. Kanaat indey im. Bunu 

nazarı it ibara almanızı rica ediyorum. 

B A Ş K A N - Önergeleri dikkatinize arz ediyorum : Kabul buyuranlar. . . 

Kabul etmeyenler. . . Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza arz ed iyorum: Kabul buyu

ranlar.. Etmeyenler. . Kabul edilmiştir. 
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Efendim gerekçede ivedilikle görüşülmesi teklif o lunmuştur . Tasarı

nın ivedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar . . . 

Etmeyenler. . . İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. Bir önerge daha 

var. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

Ceza Kanununun bazı maddeler inin değişt ir i lmesine ait kanun tasa

rısının tümü hakkında günlerden beri yapı lan müzakere lerde izhar edi

len umumî kanaat da göstermiştir ki, bugün yurdumuzu ve mil let imizi 

tehdit eden en büyük tehlike komünizmdir . 

Bu itibarla milletin ve Büyük Meclisin umumî arzusuna te rcüman ol

mak üzere bu kanunun münhas ı ran komünizm ve komünist ler le müca

dele kanunu mahiyetini iktisap etmesi için 141 ve 142 nci madde ler in 

haric indeki maddeler in bi lahâra ve ayrı bir kanun hal inde tedvin edi lmek 

üzere bu kanun metninden çıkarı lmasının Yüksek Mecl isin tasvibine arz 

etmeniz i saygılarımızla rica ederiz. 

Rize 
A Morgu 

İsparta 

K. Demiralay 

Konya 

M. Âli Ülgen 

Tekirdağ 

Ş. Mocan 

Urfa 
N. Açanal 

Kayseri 

7. Kirazoğlu 

Samsun 

M. Özkefeli 

Afyon K. 
Gazi Yiğitbaşı 

İsparta 

Dr. İ. Aksu 

Niğde 

H.N. Yurdakul 

Siird 

M. Daim Süalp 

Diyarbakır 
Dr. K. Tayşi 

Konya 

H. Ölçmen 

Anta lya 

Ahmet Tokuş 

B A Ş K A N - Efendim, Hükümet in noktai nazarını öğrensek fena olma

yacakt ır . 

A D A L E T KOMİSYONU SÖZCÜSÜ VACİD A S E N A (Balıkesir) - Komis

yon adına söz ist iyorum. 

B A Ş K A N - Buyurun 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD A S E N A (Balıkesir) - Efendim 

takrir esbabı mucibeden âridir. Yüksek ma lûmunuzdur ki; tetkikınıza 

sunulan tasarı hem komünist l iğe mütaall ik suçları ihtiva e tmekte ve 

hem de beyaz zehir, kumar ve hırsızlık fiillerini de şümulüne almaktadır . 

Bu suretle hakikî ihtiyaçları derpiş etmektedir. Bu itibarla biz bütün bu 

hususlar ı kül halinde telâkki ediyor bu maksat la tasarıyı Meclisi Âl iye 

sunmuş bulunuyoruz. Binaenaleyh komisyon namına tefriki muc ip bir 
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mevzu görmüyoruz . Yalnız takriri veren arkadaşlar sebeplerini de z ikre

derlerse belki Meclisi Âli bir karara varabilir. 

B A Ş K A N - Adalet Bakanı. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Arkadaşlar , 

Hükümetçe teklif o lunan Ceza Kanunu tadilâtı tasarısı memleket in içti

maî nizamını ve selâmeti umumiyesini ihlâl edici ve diğer mahiyet te bazı 

suçların kâfi müeyyideyi haiz olmadığı esbabına binaen birçok madde le 

rin tadilâtiyle Yüksek Meclise arz edilmişti. Tasarının müzakeres inden 

bugüne kadar geçen müddet zarfında Yüksek Meclisin, b i lhassa komü

nizmle mücade le mevzuunda, yani tasarının 141 ve 142 nci maddeler i 

üzer inde geniş bir hassasiyet gösteri lmiş olduğu da görülmektedir . Bu 

hassasiyet i lâyıkiyle ifade eden bu takririn kabul ve ademi kabulü Mec

lisin takdirine bağlıdır. (Bravo sesleri) Bu takriri kabul ettiği takdirde tadi

lâttaki diğer maddeler ayrıca ele alınabilir. Maruzat ım budur. 

MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Usul hakkında maruzat ta buluna

cağım. 

Muhterem arkadaşlar; Yüksek Meclisin ma lûmudur ki, biraz evvel bir 

karar verdik. Kül halinde diğer kanun tekliflerini de ihtiva eden bu tasa

rının ivedilikle müzakeres ine Büyük Meclisçe karar veri lmişti . Bu karar 

mevcut iken bir kısmının tefrik edilerek bunların ayrıca görüşülmes i 

hakkındaki teklif yer inde değildir. (Doğru, doğru sesleri) Bu noktayı işaret 

ed iyorum ve böyle bir tefrik yapı lmamasını rica ed iyorum. 

B A Ş K A N - Tekli f sahibi olması sıfatiyle İbrahim Kirazoğlu 'na söz veri
yo rum. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) - Muhterem arkadaşlar; b irkaç celse

dir vâki olan görüşmeler göstermiştir ki, bi lhassa bu kanunun mihrakı

nın komünist l iğe taallûk ettiğinde hiç kimsenin şüphesi kalmamışt ır . Ev

velki celsede Muhterem Başkanımız, bu kürsüde bazı hatip arkadaşlar ı

mıza cevap verirken; bu kanun tasarısının doğrudan doğruya -bu sözle

ri zabıt larda aynen vardır- komünist l iğe ait bir tasarı o lduğu hakk ında 

bir beyanda bu lunmak suretiyle, haddî zatında bu kanunun hakiki mak

sat ve mihrakının komünist l iğe taallûk ettiğini belirttiler. Biz bunun ha

kikati halde diğer maddeler inin şu veya bu şekilde lüzumsuz luğuna ka-

ani olarak verdiğimiz bu takririmizle: hepimizin ittifak ettiği komünist l ik 

gibi bir tehlikenin yanında bununla irtibatı ve alâkası o lmayan diğer 

maddeler in konulmasını doğru görmemekteyiz . Maksadımız bu kanunun 

münhas ı ran 141 ve 142 nci maddelerinin tadiline inhisar ett ir i lmek su

retiyle komünist l iğe mütaall ik bir kanun olduğunu tebarüz ett irmektir. 
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(Soldan, usule aykırıdır sesleri) Usule münafi değildir. Esasen hükümet adı
na bu maddeler in ç ıkarı lmasında hiçbir mahzur bulunmadığ ı beyan bu-
yurulmuştur . Kendileriyle vâki görüşmeler imizde de bu noktai nazara ta-
mamiy le iştirak ettiler. Şu hale göre biz usul bakımından bu maddeler in 
komisyona iade edilmesi gibi herhangi bir tezada düşmediğ imiz kana
atindeyiz. Yalnız birbiriyle irtibatı o lmayan maddeler in yan ında bu mad
delerin yer almasını muvafık mütalâa etmemekteyiz . Bir komünist l ik teh
likesi yan ında bir zamanlar nevama onun gibi bir tehlike telâkkisine mâ
ruz kalan din telakkisinin yeri yoktur. Dinimiz komünizmi ret ve cerh 
eder. Takdir -hükümetin gayet tabiî olarak işaret ettiği gibi- Yüksek Mec
lisindir. Biz bu kanuna bir ahenk vermek istiyoruz. Bu maddey i komü
nistlik hakkında tedvin etmek istiyoruz. Fakat şu, şu mese la hırsızlık, 
din, irtica gibi işlerle tedahül ettirip her türlü iltibasa mahal veren hu
susların buradan ayrılması mütalâasındayız. Bu suretle Heyeti Celileniz 
tasvip ederse bu müzakerat ın 141 ve 142 nci maddelere münhas ı r ola
rak hassaten komünist l ikle ilgili hususata inhisar ettiri lmesini istiyor ve 
bu hususta bir önerge vermiş bulunuyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) - Muh
terem arkadaşlar; İbrahim kardeşimize bir dakika evvel kanunun tümü 
hakkında müzakere kâfi görüldü ve maddelere geçel im diye karar ittihaz 
buyuru lduğunu hatırlatırım. Bu kararın akabinde 141 ve 142 nci mad
deleri ele alalım, ondan bakisini geri bırakalım diye bir karar istemesini 
muvaf ık bulunuyorum. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri ) - Asla, asla maddeler üzer inde tasar

ruf ediyoruz. 

HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) - Müsaade buyurun, gerek encü

menden gerek hükümetten gelen ve gerekse mebus arkadaşlar ımızdan 

bazı larının verdikleri tasarı ve teklifler, Ceza Kanunumuzun yürür lükte 

olan bazı hükümler inin tadilini istemekteydi bu tasarı ve teklifleri, tetkik 

edildi, üzerlerinde tartışıldı ve bir karara varıldı. Şimdi takrir sahipleri di

yorlar ki; 141 ve 142 nci maddeler i ele alın gerisini bırakın. Ne hakla? Biz 

herhangi bir maddei kanuniye üzerinde diğerine racih bir hakkı o lduğu

nu kabul edenlerden değiliz. Ceza Kanunumuzda muhtel i f cezaî hüküm

leri ihtiva eden maddeler vardır. Bu meyanda Devletin bünyes ine taallûk 

eden ve ağır hükümler taşıyan maddeler de vardır. İbrahim Bey evlâdı

mızı dinledik. Bu bir izah delil, ikna edici bir beyan değildir. Bu sebebi 

mucib le bu takrir kabul edilemez. 

Bendeniz diyorum ki; esasen biraz evvel alınan karara muhtel i f ola
rak yeni bir karar a lmaya salâhiyetimiz yoktur. 
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Sonra diyorlar ki; dinin siyasete âlet edilmesi meselesi irtica mese le
si, hilâfet meselesi , diktatörlük meselesi, 163 üncü maddede yazıl ıdır. 
Komüni zm mevzuubahis olan yerde irtica mevzuubahis o lmazmış bu 
sözleri hayretle karşılarım. Bu mevzular dahi, komüni zma kadar m ü h i m 
ve mehipt ir . Böyle olduğu içindir ki bu konuları işledik ve size getirdik. 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) - Beraber gelmez bu, iki zıd bir leşe-

mez. 

HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) - Hazır lanmş bir kanunun. . . 

İBRAHİM K İRAZOĞLU (Kayseri) - Meclisi i lzam etmeyin rica eder im. 

HÂMİT ŞEVKET İNCE (Devamla) - Hazır lanmış bir kanunun, kararı 

a l ınmış bir mevzuun ikiye bölünüp bırakılması asla doğru değildir. Bazı 

arkadaşlar bu kanun 11 ay komisyonda kaldı diyorlar. Eğer bu kanun 

bukadar uzun müddet kaldı ise bunun sebebi, komisyonda yapı lan du-

râdur tartışmalar neticesi olarak geri kalmıştır. Hazır lanmış olan bir ka

nunu ikiye bölmek isteği, biraz evvel Mecliste aldığımız karara uygun de

ğildir. Çünkü tasarının tümü hakkında müzakere kâfi görü lmüş ve me

sele ancak mazbatada bulunan maddeler in müzakeres ine kalmıştır. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Efendim 
Yüksek Meclisin kanaatine müdahale edecek mahiyette maruzat ta bu
lunmayacağ ım. Yalnız bir hususu tebarüz ett irmek de komisyon olarak 
bizim vazifemizdir. Arkadaşlar; Hükümet teklifini ihtiva eden tasarıdaki 
maddeler meyanmda 141 ve 142 nci ve onu müteakiben 163 üncü mad
de gelmektedir . 141 inci madde doğrudan doğruya komün i zm faaliyetini 
ist ihdaf eden hükümler i ihtiva ediyor. 142 nci madde de bunun propa
gandas ına ait olan hususları cezaî tahdit alt ında bulundurmaktadır . Bu 
sebepten dolayı tekrar hatır latıyorum ki komünizm münhas ı ran kendi 
titri a l t ında faaliyette bulunmaz. Belki birçok kisveleri kendis ine siper et
mek suretiyle faaliyete geçer. Habis ruhunu yaymak ve ekmek için her
hangi bir vasıtaya başvurmaktan geri kalmaz. Bu itibarla arkadaşlar 
Yüksek Meclisin tetkikine sunulan bu tasarının 163 üncü madden in 141 
ve 142 nci maddeler le beraber müzakere edi lmesine karar ver i lmesini bil
hassa rica ederim. (Doğru sesleri) 

BAŞKAN - Ahmet Kemal Varınca buyurun. 

A H M E T KEMAL VARINCA (Gümüşhane) - Muhterem arkadaşlar ım, 

bilirsiniz ki, Büyük Meclise gelen Ceza Kanunu geriye al ındıktan sonra 

süzüle süzüle geriye 5-6 maddelik bir kanun yani bir tortu kaldı. (Soldan 
kim geri aldı sesleri) Ceza Kanununun tâdili hakkında gelen projeler tetkik 

edildi veya edi lmedi bi lmiyorum, fakat Hükümet geri aldı. (Soldan gürültü-
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ler) A l ınmamışt ı r veya geri verilmiştir. Mesele bu değildir. Ceza mevzuu 
olan fiillerden bir numaral ıs ı komünist lere takdir edilecek cezadır. Niçin 
komün i zme ait olan ceza maddelerini alıyor müzakere ediyoruz? Çünkü 
ateş bacayı sarmıştır da onun için. 

Ateş bacayı nasıl sarmıştır. Bizim ve dünyanın komünizm dediği be
lâ, Moskova 'da pol i tbüronun kurduğu teşkilât, şebeke vasıtasiyle bugün 
en fazla Orta Doğu'da faaliyettedir. Türkiye 'de de en hâd devresindedir . 

Ateş bacayı sardığı vakit ne yapıyoruz? Komünist l iğe dair kanunu ge
tiriyoruz ve ivedilikle müzakere ediyoruz. Sonra ne oluyor? Şu, bu irtica 
var diyorlar şu halde ne diye get ir iyorsunuz? Neden bu işle ırkçılığı irti
cai a lâkadar addediyorsunuz? Onlar ayrı, bu gayrı meselelerdir . (Bravo 
sesleri) 

Ben nerede, efendim nerede? Şark nerede, Garp nerede? Zaten şimdi 
vazifemiz nedir? Ben size söyl iyeyim: Bu taktik 30 senelik bir taktiktir. 
Ben Halk Partisi zamanında da bu karışt ırmanın, bu komüni zm ile irticai 
harman yapmanın aleyhinde idim. Meseleyi net olarak, mahdut olarak 
ele alal ım. Bütün kafamızı komünizme teksif edel im. Komünizmden baş
ka şeyler karıştırırsak bizim kuvvetlerimiz, fikirlerimiz dağılır, işin altın
dan ç ıkamayız . Bakın ne diyorlar? Birisi çıkıp da dinden bahsett i mi, 
komünistt i r efendim. Çünkü dinden bahsediyor; mürteci A m a nası l? Bir 
dinleyel im. (Soldan bravo sesleri) 

Ben otuz seneden beri komünist ler le şahsen mücadele etmiş bir ada
mım. (Alkışlar) Onun için işi bir komünizm meselesi olarak, komünis t me
selesi olarak müzakere edeceğiz ve kararlaştıracağız. (Bravo sesleri, alkış
lar) Benim noktai nazarım budur. 141 mi, 142 mi, 163 mü nerede varsa 
komün i zm meselesi onu müzakere edeceğiz. 

B A Ş K A N - Söz Başbakanın. 

B A Ş B A K A N ADNAN M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar ; 

bundan evvelki celsede cereyan eden müzakere ler göstermiştir ki; bu ka

nunun, bu tasarının merkezi sikletini tamamiyle kökü dışarda olan sol 

cereyanlar teşkil etmektedir. (Bravo sesleri, alkışlar) Yüksek Heyetiniz bu

nu bu mânada ve böyle anlamıştır. Hakikaten tasarı Ceza Kanununda 

yapı lması lâzım gelen tadillere mütaall ik muhtel i f fasıl ve maddelerdeki 

hükümler i bir araya toplamış bulunmaktadır , fakat mant ıkan bunlar ın 

aras ında bir irtibat tesis etmeye dahi imkân yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Yüksek Meclisin temayülü bi lhassa bu suretle tecelli ve tezahür ettik

ten sonra diğer maddeleri tasarıdan ayırmak suretiyle, merkezî sikletini 

teşkil eden esas mesele üzerinde dikkatimizi teksif e tmek yer inde olur. 
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(Bravo sesleri, alkışlar) Böylece kökü dışarda bulunan muzır cereyanlara 
karşı hassaten mücadele ve bunlara karşı korunma gayemiz i daha mü-
tebariz olarak ortaya koymuş olacağız. Biz hükümet olarak, bunun ayrıl
mas ında hiçbir mahzur görmemekteyiz . (Alkışlar) Bu ayırma keyfiyeti, di
ğer maddeler in geri al ınmasını tazammun etmez. Onlar üzer inde tekrar 
durmak ayrıca müzakere etmek pekâlâ mümkündür . Bu itibarla tefrike 
taraftar o lmayan arkadaşların da müsterih olmaları icabeder. 

Arz ım bundan ibarettir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Efendim, evvelâ, bu hususta 

bir tefrik kararı veri lmesi usule aykırı mıdır? noktasının halli icabeder. 

Böyle bir hareketin usule aykırılığı yoktur. Yüksek Meclis, kanunu son 

maddes ine kadar kabul ettiği halde heyeti umumiyes in i reddetmek yet

kisini haizdir. Binaenaleyh Meclisi takyit eder mahiyette bir usul mese

lesi ortaya koymak Meclisin faaliyetini engelleyen bir mahiyet alır ki ha

ta buradadır . 

İşin esasına gelince; 163 üncü maddeden aşağıya doğru giden mad
delerin komünizmle hiçbir alâkası yoktur. 163 üncü madde birçok mü-
nakaşat ı mucip olacak bir karakterdedir. Diğer maddeler , hırsızlık ve sa
ire üzerinedir ki üzerinde uzun uzun görüşülecek meselelerdir. 

İki gündür cereyan eden müzakere münhasıran komünist l ik madde 
leri üzer ine tekasüf etmiştir. Binaenaleyh ivedilik kararı verdiğinize göre 
de bendenizce komünist l ik mevzuunda Meclis tenevvür etmiştir. Bina
enaleyh o hususta ivedilikle hareket edilmesi gerekir. Diğer maddeler in 
bir kel imesi üzerinde uzun uzadıya münakaşa edi leceğinden bendenizce 
tefrik zarurîdir, teşriî hikmete de uygundur. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Hüseyin Ortakçıoğlu (Vazgeçti sesleri) 

Ahmet Başıbüyük. (Vazgeçti sesleri) 

Kemal Özçoban! 

KEMAL Ö Z Ç O B A N (Afyon Karahisar) - Efendim, iki fikir aras ında el

bette bendeniz de kanaat sahibiyim. Müsaadeniz le bazı noktaları bende

niz de izah etmek ist iyorum. Bu önergeyi veren, tefrik talebinde bu lunan 

arkadaşlar, bu noktada zühul ediyorlar. Ceza Kanunu kül hal inde huzu

runuza gelseydi, bunun içerisinde komünistl ik için bir madde olsaydı, şu 

noktayı ayıral ım, bu noktayı ipka edelim, deriniydiniz. Şu halde Türk Ce

za Kanununun. . . (Anladık efendim, anladık sesleri, gürültüler) olsaydı bu 

maddey i ayıral ım, şu maddeyi ipka edel im mi diyecektiniz? (O başka ses
leri) Yoksa kül halinde tetkik edecek ve bir karara mı bağlayacakt ınız? 

(Gürültüler, o başka sesleri). O başka değil, bunun aynıdır. Bu da bazı mad-
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delerin tadili tasarısıdır. Şimdi, arkadaşlar sanıyorlar ki, bir din ve vic

dan sahibi adamı şu veya bu türlü hareket inden dolayı bu maddeye gö

re ceza görecek... Hayır arkadaşlar; bu madde Sayın Başbakanın ifade 

buyurduklar ı gibi, kökü dışarda olan, memleket imiz için tehlikeli olabi

lecek, daha açık bir tâbirle, Fedaiyanı İslâm Cemiyet i gibi bir cemiyet in 

kurulmasın ı önlemeye matuf bir maddedir. Komünist l ik ne kadar ağırsa 

bu maddede istihdaf edilen husus da o kadar ağırdır. As la ve asla bu hiç 

k imsenin dinî telâkkisine müdahale edecek bir madde değildir. Nerede 

kaldı ki, Türk Ceza Kanununun 491 , 492 ve 493 üncü maddeler i bi lhas

sa hırsızl ığa tallûk eder. 

Arkadaşlar ; hepiniz köy, köy dolaştınız, b i lmiyorum, ben şahsen iki 

yüz kadar köy dolaştım, seçmenlerle hasbühal lerde bu lundum, halk ve 

efkârı umumiyen in büyük bir kısmının hırsızlıktan müşteki o lduğunu 

gördüm. Biz bunları nasıl tefrik ederiz, bunları birbir inden nasıl ayırırız? 

Onlar da Ceza Kanunundadır . Onlar da ivedilikle görüşülmel idir . 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri ) - Bunlar komünist ler le bir midir? 

REFET A K S O Y (Ordu) - Aziz arkadaşlar, yalnız memleket imiz için de

ğil, c ihanşümul ehemmiyet i haiz olan bir mevzuu müzakere ediyoruz. 

Komünist l ik belâsının bu memlekette bir felâket haline ge lmesini önle

mek için hükümet in duyduğu ihtiyaca müsteniden Büyük Millet Meclisi

ne tevdi ettiği tasarının tezkeresini müsaadeniz le kısaca okuyay ım; bakı

nız ne diyor: "Türk Ceza Kanununun bazı maddeler inin değişt ir i lmesi 

hakkında Adalet Bakanl ığ ınca hazır lanmış ve Bakanlar Kuru lunun şu 

tarih ve sayılı karariyle tasvip edilerek Yüksek Meclise takdim edilmiştir." 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) - Maddeleri de oku. 

REFET A K S O Y (Devamla) - Maddelere hacet yoktur. Memleket in bün

yes ine zarar iras eden kominizmaya dair bazı hususlar ın Ceza Kanunun

daki müeyyideler inin hafifliği nazarı itibara al ınarak cezalarının teşdidi 

bab ında Büyük Millet Meclisine sevkedilmiştir. Biz ş imdi bu tasarının 

heyeti umumiyes i üzerinde mütaaddit hatipleri ve Hükümet i dinleyip ne

tice üzer inde ittifaka vardıktan sonra 141, 142 ve bu kere 163 üncü 

maddeler i ayırıp komünist l ikle mücadele diye ayrı bir kanun yapacak 

olursak bu kanun biraz hafif olur. (Niçin sesleri) Niçin hafif olur arz ede

y im. Bendeniz Başbakanl ıkta iken (Başbakan mıydınız sesleri) Amer ika Bir

leşik Devletleri bizden (komünistlikle mücadele) hususunda hazır lanmış ve 

kabul o lunmuş kanunlarımızı istedi. Biz ancak ve ancak Cemiyet ler Ka-

nunumuzdak i malum ve meşhur olan madde ile Ceza Kanunumuzdak i 

maddeler i göndermekten başka birşey yapmadık. Şimdi eğer komüni zm-
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le mücade le için müstakil bir kanun çıkaracaksak, yalnız bu iki madde 
yi tedvin etmekle ihtiyacı şâmil şekilde karşı layacak bir kanun ç ıkmış ol
maz. Y ine hafif olacaktır. Daha esaslı bir kanun hazır lanmasını Hükümet 
düşünüyorsa tasarıyı geri alsınlar, daha şümullü ve daha teferruatlı bir 
kanun getirsinler. Yoksa komünist l ikle mücadele hususunda Ceza Ka
nunundak i bu tadillerle teçhiz edilmeyi kâfi görüyorsa, o halde ge lmiş 
olan bu tasarının aynen müzakere edilmesi gerekir. Ve böylece tedvin 
edilir. (Doğru sesleri, bravo sesleri) 

BAŞKAN - Başbakan, buyurun! 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar; 

derhal kabul ve itiraf edeyim, Hükümet ; muhtel i f maddeler in tadilini is

teyen teklifinde muhtel i f maddeler i beraber sevketmiş o lmakla az îm bir 

hata etmiştir. (Soldan bravo sesleri ve alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar, çok sevgili arkadaşımız Refet Bey müzakere ler imi

zin yanlız diğer maddeler çıkarılarak yalnız sol cereyanları ist ihdaf eden 

hükümlere inhisar ettiri lmesinin hafiflik olacağını ifade ettiler. 

Bendeniz bunda hafiflik görmüyorum. Usulün hangi maddes ine uy
muyor? Sarahaten ileri sürülmek icabeder. Kaldı ki, arkadaşlar, fevkalâ
de haller karşısında tedbirlerin fevkalâde olması icabeder. Usulde bir 
muhalefet o lmasa dahi şimdiye kadar eğer tatbikatta, gelen bir tasarının 
bazı maddeler inin başka bir seferde müzakeresi yo lunda bir anane mev
cut o lmasa dahi, ahvalin fevkalâdeliği, mevzuun fevkalâdeliği nazarı iti
bara al ınarak bu sefer bu fevkalâdelikle mütenasip o lmak üzere anane 
o lmayan bir yo la gitmiş olmak dahi mücadele azmimiz in derecesini teba
rüz ett irmek bakımından faydalı olacaktır. Bunda endişe edilecek taraf 
yoktur. Meselemizi biraz daha esası derinleştirmek icabederse bu tarzı 
tedyin ve taknin ve bu tarz düşünme biraz da mazinin mahsulü olarak 
kendisini ortaya koymaktadır. (Soldan, bravo, çok doğru sesleri) 

Sola karşı tedbir düşündüğümüz zaman tam ortada ka lma gayretkeş

liği içinde mutlaka sağa doğru da bir tedbir almak zarurîdir, diye kafala

r ımızda öteden beri bence nâbeca yer etmiş bir düşünce ortaya at ı lmak

tadır. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Şimdi iş değişti. 

BAŞBAKAN A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Gayet sarih olarak ko

nuşmak lâzım geliyor arkadaşlar. Bu memlekette içtimaî bünyemiz i , mil

lî bünyemiz i tehdit etmekte olan sol cereyanlara muvaz i olacak ve onun

la beraber telâkki edilebilecek bir sağ cereyan tehlikesi mevcut mudur , 

değil midir? (Soldan, asla sesleri) 
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Esasen arkadaşlar, inkılâplarımızı korumak için geçen devrenin son

lar ında ç ıkarmış o lduğunuz kanun maksadı fazlasiyle temine kâfidir. 

Bu bakımdandır ki, memleket bir tehlikeye mâruz değildir. Fakat di
ğer bak ımdan tehlike mevcut ve müstaceldir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Burada varlığımızı müdafaa etmek için alacağımız kararla bu husus

taki azmimiz i bir defa daha teyit edelim arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar) 

B A Ş K A N - Hüsamett in Tugaç. 

HÜSAMETT İN T U G A Ç (Kars) - 141, 142 nci maddeler münhas ı ran. . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Söz sırası benimdi . 

BAŞKAN - Hatip kürsüye geldikten sonra söz ist iyorsunuz. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Söz hakkımdan mahrum ediyorsu

nuz. 

BAŞKAN - Sizi söz hakkınızdan mahrum etmiyoruz, sıranız gel ince 

konuşursunuz . 

HÜSAMETT İN TUGAÇ (Devamla) - Komünizme karşı a l ınacak mad
deleri ihtiva eden maddelerdir. Kökü dışarda olan sol cereyan bu madde 
ile önlenecektir . Benden evvel konuşan bazı arkadaşlar, komünizmin 
muhtel i f maske ve biçimlere bürünerek çalıştıklarını tebarüz ettirdiler. 

Hakikaten komünizm muhtel i f maskeler le ve muhtel i f s ima ile dün
yanın her tarafına yayı la ge lmekte olduğunu söylediler. Komşular ımızda 
gördükler imiz , birer misal olarak karşımızdadır. İran'da ve diğer Arap 
memleket ler inde müşahade ettiğimiz tahrikat bu kabildendir. Bunlar ın 
ucu bize kadar gelmiştir. Hükümet meseleyi etraflıca aç ıklamadıkça, bu 
husustaki tedbirler kâfidir, diye ikna etmedikçe memleket içindeki bu 
tehlikeyi (Soldan gürültüler) önleyici tedbirleri bundan ay ı rmaması iktiza 
eder. 

BAŞKAN - Devam buyurun efendim. 

HÜSAMETT İN TUGAÇ (Kars) - 163 üncü madde irticaa mütaal l ik bir 

maddedir . Vakıa irtica başlı başına bu memleket in bir meselesi o lmaktan 

çıkmıştır. Ancak inkılâbı hazmetmeyen insanlar vardır. 

Bunun da olması tabiîdir. Fakat bu konu hariçten tahrik edi lmekte

dir. İslâm Kardeşler Cemiyet i ve İran'da bildiğimiz hâdiseler... Dış propa

gandaya alet oluyor burada da öyle birşey var mıdır? Yok mudur? Bu me

selede tenevvür etmemişizdir. Hükümet , bu işi kâfi derecede açıklamalı

dır. Bolşeviklerin kullandıkları kaide şudur ki, muhtel i f memleket ler in 

kendi bünyeler ine göre zayıf noktaları arayıp bulunur ve bunlar komü

nizmi oraya sokmaya çalışılır. Bunu içimizde itiraf e tmeyen k imse yok-
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tur. Binaenaleyh 163 üncü madde ile bunu birleştirerek, -diğer madde 

lerden bahsetmiyorum- 163 üncü maddenin bununla alâkası o lduğu 

için... 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri ) - Alâkası yok... 

HÜSAMETT İN T U G A Ç (Devamla) - Var veya yok... 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri ) - Var yok diye konuşulmaz . 

HÜSAMETT İN T U G A Ç (Devamla) - Siz öyle telâkki ediniz, sizin fikri-

nizdir.. (Devam sesleri) 

BAŞKAN - Hatibin sözünü kesmeyiniz rica ederim. 

HÜSAMETT İN T U G A Ç (Devamla) - Arkadaşlar, Şarkta birçok memle 

ketlerde Çin'den itibaren bütün Şark memleket ler inde Ruslar ' ın oynadı

ğı tabiye, takip ettikleri taktik budur. 

Bir şey söyleyeyim size. Bu benim malûmatımdır . Fakat bu ma lûma

tın resmî o lduğunu iddia edemem. Bu memlekette komünis t olarak ve 

yahut komünist l iğe mütemayi l şekilde propaganda yapanlar ın adedi 

1945'e kadar 1500 kişi sayıl ıyordu. Tespit o lunmuş miktar bu idi. Ondan 

sonra demokrat ik sistem kabul o lunduktan sonra Demokrat Parti diye 

bir millî parti kurulduktan sonra, diğer partilerin kurulmas ına müsaade 

edi ldikten sonra komünizm muhtel i f cereyanlar arasına soku lmuş ve 

miktarı onbeş bine çıkmıştır. (Yok öyle şey sesleri) Daha sonra 1950 seçim

ler inden sonra bu miktarı kimse bilmiyor. İrtica ile karışmıştır. 

BAŞKAN - Osman Bölükbaşı. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Muhterem arkadaşlar; mihrak 
noktasını komünizmle mücadele teşkil eden bir kanun tasarısı içerisin
de din fikirlerini yaymakla ilgili olan bir maddenin bu lunmuş o lmasını 
hükümet bu kürsüde kendileri için bir kusur telâkki ettiler. Sayın Men
deres ' in bu itirafını takdirle karşılar, daima bu nevi itiraflarda bu lunma
sını temenni ederim. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar ; darı lmayınız muhal i f muhalif le kolay anlaşıyor (Sağdan 

muvazaa, muvazaa sesleri) Müsaade buyurun efendim. Sabredinizde an

latayım. 

BAŞKAN - Siz devam ediniz. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Ben, Demokrat Partinin muhalefet

te bu lunduğu sıralarda bu kürsüden aynı kanunla ilgili olarak serdettiği 

mütalâalar ı tetkik ettim. Baktım Menderes de arkadaşları da, Kemal Öz-

çoban da tıpkı Bölükbaşı gibi düşünüyor. Evvelki gün burada vatan ve 

millet duygular ını yoketmeye çalışan yabancının aleti olarak komüni zm-
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le, din fikirlerini yayma meselesini aynı mahiyette ve seviyede görmenin 
teessürle karşı lanacak bir keyfiyet o lduğunu söylediğim zaman, y ine te
essürle arz edeyim ki, buna evvelâ itiraz eden Sayın Menderes ' t ir . 

HÜSAMETT İN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) - Bu sözlerinizle polit ika ya

pıyorsunuz. 

BAŞKAN - Müsaade buyurun muhavere şekline sokmayal ım, bir an 

evvel neticeye varal ım. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Arkadaşlar, din işine taallûk eden 

163 üncü maddeyi komünist l ikle alâkalı hükümler le beraber get irdim, 

kusur ett im diyen Hükümet politika yapıyor sayılmaz da Bölükbaşı 'n ın 

dünkü sözüne itiraz eden Menderes 'e bir ihtarda bulunmak suç mudur? 

(Gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim müsaade buyurun, rica ederim muhavere yapma
yal ım ve bir an evvel neticeye varal ım. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Arkadaşlar, dün aynen şu cümleyi 
kâğıda bakarak okumuştum. "Tamamen vatan ve millet sevgilerini balta
layan komünist l ik ile din fikirlerini yayma suçunun aynı mahiyet te , aynı 
seviyede tutulduğunu teessürle ifade etmek isteriz." Hükmü hariç geriye 
kalan cümle , Demokrat Parti Meclis Grubu adına 1949 senesi Haziranın
da bu kürsüden sabık iktidara karşı ifade edilmişti. Benim bu sözler ime 
itiraz eden Menderes' in bugün haklı bulduğum bir yola geldiğini gördü
ğümden dolayı bir kere daha memnuniyet imi izhar etmek isterim. 

Arkadaşlar , 163 üncü madde geldiği zaman üzerinde görüşeceğiz . Sa
yın Menderes , bu kürsüde; komünistl ikle mücadele edil irken ortada du
racak yerde bir de bunun sağ tarafı vardır diye bir mübalâğaya gidildiği
ni ifade ettiler. Ben kendiler ine soruyorum; bu bir rakam zühulü değildir 
arkadaşlar. Esaslı bir kanun maddesidir. Bu, Hükümet in hatası nasıl ol
muştur? 163 üncü maddeyi madem ki bir irtica tehlikesi yoktu, madem
ki komünizmle alâkası yoktu, neden dolayı tasarıya almışlardır? Bu ha
tıralarının mucip sebeplerini de izah ederlerse kendilerine minnettar ka
lırız. 

B A Ş B A K A N ADNAN M E N D E R E S (İstanbul) - Son sözlerine cevap ver

mekle sözler ime başlayayım. Dediler ki; madem ki, alâkası o lmadığ ı hal

de 163 üncü madde ile birlikte şevkettiler. Bu esbabı mucibeyi bana izah 

ederlerse kendileriyle beraber o lurum. 

Biraz evvel konuşurken 163 üncü maddeyi diğer maddeler le birl ikte 

niçin getirdiğimizi izah etmiş o ldum. (Bravo sesleri) Bu madden in eski 

z ihniyetten kalmış bir al ışkanlıkla sevkedilmiş olması şekl inde telâkki et-

2414 



KOMÜNİZM SAVAŞIMI TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

mekten başka bir şey değildi. Unutmamak lâzımgelir ki tasarıyı sevke-

derken İnkılâpları Koruma Kanunu olarak kabul ettiğimiz hükümler ted

vin edi lmiş değildi. Bunu esbabı mucibe olarak arz ett im. Bizi pol i t ika 

yapmak la i tham etmek istedi. Yalnız; ben böyle konuştuğum takdirde 

polit ika yapıyor telâkki edersiniz de Hükümet dünkü noktai nazar ından 

bugün rücu etmiş olduğu halde Hükümeti polit ika yapmak la i tham et

mezsiniz şeklinde küçük bir tariz ve sitemde bulundu Bölükbaşı arkada

şımız. 

Muhterem arkadaşlar; daha evvel kendisine burada cevap ver irken 

cevabım; mesele şundan ibaretti: Dinî hissiyat ve fikirlerin yay ı lmasına 

mâni olan bir hükmü niçin sol cereyanlara mâni olacak hükümler le be

raber şevkettiniz şeklindeki sualine cevabım; bu memlekette dinî his ve 

fikirlerin yayı lmasına mâni hüküm mevcut değildir. Bunu k imse kastet-

memektedir . Benim hatırladığım ve yer imden vâkım itirazım bu şeki lde 

o lmuştur. Eğer konuşmalar ının heyecanı içinde yanl ış anlamış larsa ken

dilerini bu suretle tenvir etmiş o lduğuma kaniim. 

Şimdi arkadaşlar; biz, tefrik edelim dediğimiz zaman, mut laka bunlar 

müzakere edilmeyecektir, artık ele al ınmayacaktır diye bir hükme varmış 

o lmuyoruz; arkadaşlar bundan müsterih olsunlar. 

Kemal Özçoban arkadaşınız diyor ki; memlekette hırsızlık vardır, ka

çakçıl ık vardır, hayvan hırsızlığı vardır; bu vaziyetler önlenmesi lâz ımge

len bir zaruret halinde görülmüyor mu? Onları niçin terkediyorsunuz? 

Onları cezasız b ırakmak veyahut onları bugün kâfi ge lmeyen müeyy i 
delerle cezasız b ırakmak niyetinde değiliz. Bu sarih olarak anlaşı lmalıdır . 
Biz hükümler i birbirinden tefrik edeceğiz. Bunu söylüyoruz. Yüksek 
Meclisin bu yoldaki temayülü de tezahür etmiş bulunuyor. Hükümet ola
rak buna uymakta ve hatalı tarafı tashih etmekte fayda gördük. Hatala
rımızı nerede görecek olursak, Osman Bölükbaşı 'nın tavsiyesine uyarak 
değil, kendi prensibimiz olduğu için, derhal tashih etmekten, hattâ hata
larımızı itiraf e tmekten zevk duyduğumuzu ifade eder im arkadaşlar. (Sol
dan alkışlar) 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Muhterem arkadaşlar, ye r imde de 

ifade ettiğim üzere Sayın Menderes' in, Bölükbaşı 'nın hatırı için hatal ı ha

reket lerden vazgeçmesini tavsiye etmiş değil im. Prensiplere sadakat i tav

siye ett im. İnsan olarak prensiplerden inhiraf eden hatalı hareket ler ya

pabi leceğinin en güzel delilini Sayın Menderes samimiyet le bu kürsüden 

ifade etmiş bulunuyorlar . Binaenaleyh bu gibi tavsiyeler bil inen hakikat -

lardan da olsa tekrarında fayda vardır. (Kısa olsun sesleri) Arkadaşlar , 

2415 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

hiç uzun değildir. Yalnız, dediler ki, yer imden kendisine verdiğ im cevabı 
arkadaş ım galiba yanlış anlamışlar. Hiç yanl ış an lamadım arkadaşlar. 
Aynen burada ifade ettim. Biraz evvel de din fikirlerini yayma suçunun 
komünizmle aynı mahiyette, aynı seviyede tutmak esef edilecek bir hâdi
sedir, sözünü Demokrat Parti Grubu adına bu kürsüde iki defa Muam
mer A lakant arkadaşımız teyidetmiştir. 

Hiç şüphesiz bu fikirler serdedil irken Sayın Menderes ve arkadaşlar ı 

da Demokrat Parti Meclis Grubuna dahil insanlardı. Ben bu tenakuzun 

sebep ve hikmetini öğrenmek istedim. Yoksa Sayın Menderes ' in sözünü 

yanl ış anlayarak bu kürsüye gelmiş değil im. İsterlerse zabıt buradadır , 

kendi ler ine vereyim. 

BAŞKAN - Cezmi Türk, buyurun. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Arkadaşlar; bu mesele parti meseles i yapı l
mayacak kadar mühim bir meseledir, millî bir meseledir. 

Sayın Menderes ' in, tasarının tedvin edi lme yo lundaki hatayı görerek 
gayet güzel bir sezişle ayırıp geri a lma hareketini takdir ile tebcil ile kar
şılarım. (Alkışlar, almıyor sesleri) 

Ayırma. (Evet, evet sesleri) 

Bununla beraber şunu arz etmek isterim ki, tasarıdan geri kalan kıs
ma, birçok teknik işler, meselâ beyaz zehir kaçakçıl ığını ve saireyi ihtiva 
etmektedir . Bunlar, bütün hukukçu arkadaşların üzerinde teknik mese
le olarak durması lâzımgelen meselelerdir. 480, 482, 486 nci maddeler
de Basın Kanunu gibi Hükümet i ciddî surette alâkadar eden mesele ler 
vardır ki Yüksek Meclisiniz bunların üzerinde müster ih bir şekilde dur
m a zamanın ı elde edecektir. 

Biz im geçen gün uzun uzadıya burada arz etmek istediğimiz mese le
ler bu idi. Bi lhassa matbuat hürriyeti ve bunun yanında müstacel iyet le , 
bir millî mesele olarak, çıkarı lması lâzımgelen maddeler vardır. Başta ko
mün i zme taallûk eder. 

Binaenaleyh bunları ayırıp süratle tedvin etmek doğru olur. 

İkinci olarak 163 üncü maddeyi niçin beraber getirdiler diyorlar. Po

litika olarak Demokrat Partinin 163 üncü maddeyi beraber get irmesi , 

sağcıları, dincileri, hepsini karıştırarak, benim gibi bir muhal i f müstaki

le bir pol it ika fırsatı vermek gibi, Halk Partisinin yaptığı hatayı bunlar da 

yap ıyordu. Fakat bu bir memleket çocuğu olarak hepimizi üzmekte idi. 

Bir gerçektir ki memlekette vukua gelmekte olan ve dincilik kisvesi altın

daki irtica hâdiseleri, T an r ı y a şükür, komünist l ik değildir. Memleket ço

cuğu olarak bu hususta hepimizin müşahedeler imiz vardır. Komünis t 
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geçinen bir garsonu bir köyde imam olarak yakalamış ımdır . Bunun ha
ricinde, fantatik olan bu gibi hâdiseler dışında müh im olanlar yoktur . 
Irkçı bu lunup da komünist olanlar azdır. Onların da sayılarını Al lah ar
t ırmasın, artacak olursa lüzumlu tedbirleri alırız. 

Bugün tedbir al ınması lâzımgelen tehlike sağ yo ldan gelenle değil, 
doğrudan doğruya sol açıkta gelendedir. (Bravo sesleri) bazan dinci, bazan 
tarikatçı, bazan ırkçı şekline bürünürse bunu bizim köy lümüz sizden ve 
b izden evvel sezer. Siz imamların ne şekilde köyler imizde muame le gör
düklerini bi lmiyorsunuz. Din hizmetinin görülmesini Türk köylüsü en 
asrî şekilde anlıyor da köy hocasını kontratla tutuyor, ya muayyen aylar 
veyahut seneler için tutuyor. Bir hocayı uzun müddet tutmuyor, daha 
iyisini bulunca evvelkinin kontratını bozuyor, yenisini tutuyor. Dinin bir 
nevi içtimaî servis, hizmet o lduğunu ondan daha ileri bir şey o lmadığını 
köy lümüz idrak ediyor. Bunun rayici vardır; bizim bölgede 600-1100 lira 
ücret verilir, bazıları buğdayını da verir, bazıları vermez. Bir milletin köy
lüsü ki bunu böyle idrak etmiştir, binaenaleyh onlara din yolu ile, irtica 
yolu ile komünizma telkin edileceğini düşünmek, biz im köy lümüzü tanı
mamakt ı r , haklı manasiyle çarıklı erkânıharp olan köylüyü tan ımamak
tır. Bugün tehlike her şeyden evvel komünizmadan gelmektedir . Burada, 
ihtiyacı yoksa da, Adnan Menderes ' i müdafaa etmek isterim. Kendis ine 
hücum ettiler, dediler ki: 

On bir ay evvel Hükümet gerekçesini de beraber getirdiler... 

On bir ay evvel memleket in izhar etmekte olduğu hâdiseler başka idi. 
Her tarafta heykeller kırıl ıyordu. Geceleri hâdiseler ç ıkıyordu. Ticanil ik 
a lmış yürümüştü . Bugün ise vaziyet aynı değildir. Hükümet in yer inde al
dığı tedbirlerle bu nevi hâdiseler önlenmiştir. Şayet ihtiyaç varsa Adalet 
ve İçişleri Bakanlarının açıklaması lâzımdır. Yani sağdan gelir görünen 
tehlike bundan 11 ay evvel başka türlüydü, bugün başka türlüdür; dik
kat buyurulursa. . . Onun için sen 11 ay evvel bu tasarıyı verenler in için
deydin de şimdi neden dönüyorsun diye politika manevralar ı y apmak 
doğru değildir. Her ne kadar Halk Partisi ile Demokrat Parti aras ında 
bundan bir müddet evvel esmeye başlayan muhabbet havas ına aykırı ko
nuşuyorsam da... (Sağdan Allah Allah sesleri) (Gülüşmeler) Beni mazur görü
nüz. 

Arkadaşlar , Halk Partisi hata etmiştir. Halk Partisi karma yaparak; 

ırkçılık, dincilik diyerek komünizma ile karma yaparak hem dinen, hem 

de millî mefkure bakımından hata etmiştir, hem de milleti t an ımamak 

bak ımından hata etmiştir. (Soldan bravo sesleri) Komünizmle ırkçılık ara

sında, komünizmle dincilik arasında, komünizmle hatta tarikatçıl ık ara-
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sında dağlar kadar fark vardır, uçurum vardır. Tehl ike bak ımından da 
öyledir. Bu memleket en zayıf zamanında 31 Martı boğmuştur , faillerini 
sehpalarda sallandırmıştır. Bu memleket en zayıf zamanında Şeyh Sait 
İsyanını bastırmıştır. Fakat Al lah göstermesin, aynı kıratta ve aynı vüsat
te bir isyan komünizm cephesinden gelirse onu bast ırmak müşkül olur. 
(Soldan bravo seslen) Onun için tarih telâkkisi olarak, yeni zaman tehlike
si olarak, teknik tehlike olarak, fiilî tehlike olarak komün i zm tehlikesi 
daha ileridedir. Bunu yüksek huzurunuz vasıtasiyle Türk efkârı umumi -
yes ine arz etmek isterim. 

Y ine Adnan Menderes ' ten rica ederim, ben onun pol i t ikasına muhal i 
fim ve sırası gelince maddesiy le objektif bir şekilde arz edeceğim, bu ka
nunun geri kalan kısmını kendi arzusu ile bu Meclisten alsın, bize geri 
kalan maddeler in faşist esaslarını tercüme ve tedvin ederek buraya geti
rip millî kanun olarak ç ıkartmakta ısrar etmesin. 

Arkadaşlar son söz olarak söylüyorum; bu meselede küçük büyük 

politikacıl ık yapmayal ım, millî bir meseledir. Bu maddeler i bir an evvel 

ikmal ve takviye ederek çıkaral ım. 

Sözler im bundan ibarettir. (Bravo sesleri). 

B A Ş K A N - Fehmi Çobanoğlu. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) - Arkadaşlar, kanun maddeler iy le 
163 üncü maddenin birbir inden ayrılması için komisyon sözcüsü esbabı 
muc ibe yoktur, dedi. Esbabı mucibe vardır. Onu şu suretle söyleyeceğim: 

30 seneden beri cereyan eden ahval bizi o ay ırma vaziyet ine sokmuş
tur. Bunu bir darbı mesel le size arz etmek isterim Türk darbı mesel ler i 
âyet gibidir, kaziyeî muhkeme halindedir. Çorbadan ağzı yanan yoğurdu 
üfler de içer. (Alkışlar) 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) - Sayın arkadaşlar; Osman Bö
lükbaşı arkadaşımız; bizlerin bu kürsüde vaktiyle konuşmalar ımız ın 
başka türlü o lduğunu ima tarikiyle söylemek istediler zannınday ım. 

Biz muhalefette iken bu kürsüde olsun, komisyonlarda olsun o zama

nın iktidarının lâikliği yanlış anladığı noktası üzerinde ısrarla durduğu

muz gibi, din düşmanlığ ı mânas ına al ınamaz, yani lâiklik, dinsizl ik de

mek değildir, diye sözler sarfetmiştir. Geçen sene de bunları gene huzu

runuzda tekrarladık. 

Bendeniz Demokrat Partinin müntesibi sıfatiyle yalnız şunu arz ede

y im ki, partimizin programı yerinde duruyor, değişmemiştir . Ben de o 

günden beri aynı şeyleri söyledim. Huzurunuzda da geçen yıl aynen söy

ledim. Bugün fikrimi değiştirmiş değilim. Bir noktaya da temas edeceğim, 
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141 ve 142 nci maddeler rejime taallûk eder, 163 üncü madde de rejim 

aleyhine taallûk eden suçlardandır. Yani rejim değişikliği yapmak, hilâfe

ti ikame etmek için cemiyet kurmak gibi hususlara taallûk ettiği için ben

deniz fikrimi, ayrı lmaması lehinde izhar etmiştim. Tasarının asıl sahibi 

olan hükümet , hatasını anlayıp rücu ettikten, yani Hükümet in fiilî ile söz

leri arasında bir tezat husule geldikten sonra bendeniz de Yüksek Heye

tin temayüllerine uyarak reylerinizi hürmetle karşılarım arkadaşlar. 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Muhterem arkadaşlar, 8 

inci Büyük Millet Meclisi devresinin bir zamanında komünizm propagan

dası ve faaliyetleri Türk Ceza Kanuniyle menedi lmiş bu lunduğu halde 

memleket in birçok köşelerinde komünizm faaliyetleri görü lmeye başla

mış ve bir taraftan Nazilli Bez Fabrikasını bomba ile atmak yo luna kadar 

varı l ırken, öbür taraftan İstanbul 'dan hareket eden bir trenin Sivas'ta 

durduğu zamanlarda trenden inen birçok kimselerin açıkça komün i zm 

faaliyetleri yapmak gibi işi ileriye götürmüşlerdir ve etrafta bazı tecavüz-

kâr hareket lerde bulunmuşlardır . Tezahür eden bütün bu hareketler 

karşıs ında Halk Partisi iktidarı 141 inci madde ile komün i zm faaliyetle

riyle mücade le eden kanun tasarısı teklifinde bulunurken bir taraftan da 

sanki onlara bir taviz vermek gibi komünizmle mücade le eden tarafların 

faaliyetleri hakkındaki hükümler i teşdit etmek teklifinde bulunmuşlar 

dır. Bu teklif memleket efkârı umumiyes inde, matbuatta bizzat Demok

rat Parti Grubu içinde derin akisler yapmış ve Demokrat Parti g rubu ko

mün i zm hareketlerini cezalandıran teklifleri yapı l ırken, onunla mücade 

le eden diğer bir sınıfın, aşırı dahi olsa, bazı faaliyetlerinin cezaî müeyyi 

delerinin artırı lmasının bahis mevzuu edilmesini asla yer inde bu lmamış 

ve bugünkü Sayın Başbakanın ve birçok bakanlar ımız ın ve bugün çıka

cak bu kanunu veto etmek hakkına malik olan Sayın Cumhurbaşkan ı 

mızın bulunduğu bir toplantıda 163 üncü maddenin teşdit edi lmesinin 

aleyhinde el imizde bulunan bütün imkânlarla mücadele e tmek kararı ve

rilmişti. Bendeniz de bu 163 üncü madde hakkında konuşmaya memur 

edi lmişt im. Hakikaten ilk tasarı geldiği zaman bizim vaktiyle bu kadar 

şiddetle mücadele yapmış o lduğumuz bu teklifin bu tasarıda yer a lmış 

bulunması , bütün memleket tarafından kabul ve tasvip edilen ve 14 Ma

yıs seçimleriyle bir defa daha teyit edilen Demokrat Partinin kendi um

delerini kendi prensiplerini neyh ve inkâr etmek mahiyet inde görü lmüş

tür. Bu tasarıyı konuşurken bunun karşısında sâkit ka lmamakl ığ ımız el

bet ben im için bir vazife idi. Tasarının tümü hakkında değil, 163 üncü 

madde konuşulurken bu ciheti tebarüz ettirmeyi muvafık bu lduğum için 

bu hususta söz a lmamışt ım. 
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Bugün Sayın Başbakan belli ogün tasarının bu noktasında; kendisi

nin içinde bulunduğu memleketşümul ve c ihanşümul büyük mücade le 

ler içerisinde, tasarının bu noktasına gözü i l işmemiş olarak telâkki edi

lebilir bir izahla bugün kendileri bizi bu şekilde burada bir mücade lede 

bu lunmaktan korumuş oluyor. Bu, açıkça, samimiyet le ; Mecl is in tema

yü lünü nazarı dikkate alarak dünkü prensiplerimizi gözönünde bulun

durarak bu tasarıda komünizmin mücadelesini tekasüf ett irmekle daha 

vazıh olacağımızı belirttiler ve bu husustaki hükümler in ayrı lmasını ka

bul ettiler ve bunun bir hata o lduğunu itiraf etmekle bir büyüklük gös

terdiler. Büyük Meclisin bu husustaki temayülünü gözönüne alarak bu 

şekilde bir itirafta bu lunmak bir Başbakan için hakikaten bir büyüklük

tür ve biz im bu şekildeki büyüklüklere da ima ihtiyacımız vardır. (Soldan 

alkışlar) 

Şimdi, arkadaşlar bu cihet bu şekilde tebellür ettikten ve Mecl is in bü

yük ekseriyet inin temayülü anlaşıldıktan, tasarının tümü hakk ında da 

Mecl isin mutabakat ı sepkat etmiş bulunduktan sonra bendenizce yapa

cağımız iş, tasarının müzakeres ine geçmek ve 163 üncü madde geldiği 

zaman bu maddeyi reddederek diğer maddeler in müzakeres ine devam et

mektir . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Bravo, bravo.. . 

M U A M M E R ALAKANT (Devamla) - Binaenaleyh ayırma maksadiy le 
bu tasarının müzakeresinin devamından bu celsede vazgeçi lerek Adale t 
Komisyonuna havalesi gibi yol lara gidilmesi yersizdir, lüzum da yoktur. 
(Sağdan bravo sesleri) 

Müzakereye devam edel im ve beğenmediğ imiz maddeler geldiği za

man onları ilga suretiyle bu tasarıdan çıkarırız. Bu, Büyük Millet Mecli

si Umumî Heyetinin elindedir. 

B A Ş K A N - Başka söz yoktur. Önergeyi oyunuza arz ed iyorum. 

141 ve 142 nci maddeler in görüşülmesini , diğerlerinin tefrikini ta

z a m m u n eden demin okunan önergeyi kabul edenler... Etmeyenler. . . Ka

bul edilmiştir. (Soldan sürekli alkışlar) 

Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeler inin Değiştir i lmesi 

Hakkında Kanun 

BİRİNCİ M A D D E - Türk Ceza Kanununun 87, 141, 142, 163, 192, 

265, 311 , 312, 403, 404, 406, 421 , 480, 482, 486, 491 , 492, 493 , 513, 

567 ve 568 inci maddeler i aşağıda yazılı şekil lerde değiştiri lmiştir : 

B A Ş K A N - Bu madde hakkında değiştirge vardır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Kanunun birinci maddesinin aşağıdaki şekilde değişt ir i lmesini teklif 
ederiz : 

Birinci Madde - Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeler i 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 

BAŞKAN - Efendim, takrir, deminki kararınız veçhi le birinci madde 
nin yalnız 141 ve 142 nci maddeler in tadiline inhisar ettiri lmesi hakkın
dadır. 

Ş imdi 141 inci maddeyi okuyacağız. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Efendim, fıkra fıkra oya arz etmeniz i 
teklif ed iyorum. 

BAŞKAN - Maddeyi okuyal ım, ondan sonra 

M A D D E 141. - 1. Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzer inde ta
hakkümünü tesis etmeye veya bir sosyal sınıfı cebir yolu ile k ısmen ve
ya tamamen ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadî 
veya sosyal nizamları cebren yok etmeye matuf cemiyetleri her ne suret 
ve nam alt ında olursa olsun kurmaya tevessül, teşkil, tanzim veya sevk 
ve idare eden yahut bu hususlarda yol gösteren kimse sekiz y ı ldan 15 yı
la kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırıl ır. 

2. Devlet siyasî ve hukukî nizamlarını topyekûn yok etmek gayesini 
güden cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya te
vessül, teşkil tanzim veya sevk ve idare eden yahut bu husus larda yol 
gösteren kimse aynı ceza ile cezalandırılır. 

3. Amac ı Cumhuriyetçi l iğe aykırı olan veya demokras i prensipler ine 
aykırı olarak Devletin tek bir fert yahut bir zümre tarafından idare edil
mesini hedef tutan cemiyetleri kurmaya tevessül, teşkil tanzim veya sevk 
ve idare eden yahut bu hususlarda yol gösteren kimse birinci f ıkrada ya
zılı ceza ile cezalandırıl ır. 

4. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülâhazasiy le k ısmen ve
ya t amamen kaldırmayı hedef tutan veya millî duygular ı yok e tmeye ve
ya zayı f latmaya matuf bulunan cemiyetleri kurmaya tevessül, teşkil, tan
z im veya sevkü idare eden yahut bu hususlarda yol gösteren k imse bir 
y ı ldan 3 yı la kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırıl ır. 

Ali Rıza Kılıçkale 

Niğde Milletvekili 

Ferit Ecer 

I. Kirazoğlu 

Urfa Milletvekili 

Necdet Açanal 
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5. 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda yazılı cemiyetlere girenlere 5 y ı ldan 12 yı

la kadar ağır hapis cezası verilir. 4 üncü fıkrada yazılı hal lerde 6 aydan 

2 yıla kadar hapis cezası verilir. 

6. Yukar ıdaki f ıkralarda yazılı fiilleri Devlet daireleri, belediyeler veya 

sermayesi k ısmen veya tamamen Devlete ait olan İktisadî Teşekkül ler , 

sendikalar, işçi teşekkülleri, okullar, yüksek tahsil müesseseler i içinde 

veya bunlar ın memur, müstahdem ve mensuplar ı arasında işleyenler 

hakkında verilecek ceza üçte bir nispetinde artırılır. 

7. Bu maddede yazılı suçları işleyenlerden biri suçu ve diğer failleri

ni tahkikatın her safhasında yetkili makamlara bildirdiği takdirde bu 

k imseye veri lecek ceza hal ve şartlara ve hâdisenin hususiyet ler ine göre 

k ısmen veya tamamen kaldırılabilir. 

8. Bu maddede yazılı suçlardan dolayı mükerrir olanlar hakkında 

hükmedi lecek ceza bir misli artırılır. 

9. Bu maddedeki cemiyet tâbirinden maksat , 2 veya daha z iyade kim

selerin birleşmeleri halidir. 

BAŞKAN - Efendim, İçtüzüğün 108 inci maddesinde, (Görüşülen bir 

madde mütaaddit fıkraları ihtiva eder ve teklif de yapı l ırsa o madden in 

fıkra fıkra müzakeresi yapıl ır ) diye âmir hüküm mevcuttur. Arkadaş ımı

zın da teklifi vardır. Bu itibarla 141 inci maddenin birinci fıkrası hakkın

da söz isteyen var mı? 

Söz alan arkadaşlar şunlardır; Ahmet Gürkan, Ahmet Kemal Varın

ca, Kâmil Boran. Komisyon adına da Vacid Asena arkadaşımız söz iste

mişlerdir. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD A S E N A (Balıkesir) - Biz de mad
denin fıkra fıkra müzakere edilmesini teklif edecektik, mesele kalmadı . 

BAŞKAN - Ahmet Gürkan. 

A H M E T GÜRKAN (Tokad) - Sevgili arkadaşlar ım; k o m ü n i z m a n m 

memleket imizde ika etmek istediği tahribatın mahiyetini hepimiz, muha

lif muvaf ık biliyoruz. Bunların bütün gaye ve maksat lar ı millî varl ığımızı 

ortadan kaldırmak, memleket imiz i ırk mülâhazalariy le ay ı rmaya çalış

mak ve ondan sonra kızıl emperyal izmanın midesine indirmektir. Bun

dan daha büyük suç tasavvur edilebilir mi? 

Şu halde hukuk prensiplerine göre cezaya suçun mahiyet ine göre va

r ı lmak lâzımdır. Burada huzurunuza getiri lmiş olan bu kanunun ceza 

bak ımından noksan o lduğuna kanaatim vardır. Daha evvel arkadaşlar 

izah buyurdular . Hapishaneye giren komünist ler her zaman hapishane-
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den ç ıkmak ümidini beslerler. Ya af veyahut, kendi fikirlerine göre, gü
nün bir inde, Al lah göstermesin ideolojileri memlekette hakim olacağı ve 
bir kahraman gibi hapishaneden çıkacakları kanaatindedir ler. Sonra ar
kadaşlar, bugüne kadar hapishanelere girip senelerce yatmış komünist 
leri bi l iyoruz. Bunlar içerisinde ıslahı nefsetmiş hiçbirini hiçbir k imse 
görmüş değildir. Hapishaneden çıktıktan sonra ıs lahmefsetmiş o lmak 
şöyle dursun, cemiyet imizin varlığına karşı daha haşin, daha int ikamkâr 
hisler beslemektedir ler. Şu halde bunlara verilecek ceza idam olmalıdır. 
A m a bazı hukukçu arkadaşlar diyorlar ki, idam cezası kabili tamir olma
yan bir cezadır. A m a ne olur? İftiraya mâruz kalır. Bir adam iki şahitle 
ö lüme kadar gider. Peki ama diğer idam hükümler ini ihtiva eden müey
yideler vardır. Bunlar için iftira mevzuu mutasavver değil midir? Müsa
adenizle idam hükmünü ihtiva eden Türk Ceza Kanununun 125 inci 
maddes in i okuyayım: 

"Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devlet in 
hâkimiyet i alt ına koymak veya devletin istiklâlini tenkisa veya birliğini 
bozmaya veya devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklar ın bir 
kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf bir fiil işleyen k imse ö lüm 
cezası ile cezalandırı l ır." 

Sevgili arkadaşlar komünizmanın işlediği suç bundan başka bir şey 
değildir. Bu kanun bizim için bir müdafaayı nefis kanunu olacaktır. 

Arkadaşlar , komünizma bir elinde orak bir el inde çekiçle millî 
varl ığ ımıza, bünyemize tecavüz ederlerken, bunlara hapishane lerde 
ekmek veremeyiz . Türk Milletinin ekmeğini bunlara veremeyiz , çünkü o 
ekmek onlara haramdır. İdam cezasını ihtiva edecek şekilde kanunun 
ayar lanmasını teklif ediyorum arkadaşlar. 

BAŞKAN - Bu, birinci fıkra hakkında mıdır? 

A H M E T GÜRKAN (Devamla) - Evet, birinci fıkra hakkında. 

BAŞKAN - Ahmet Kemal Varınca. 

A H M E T KEMAL VARINCA (Gümüşhane ) - Şimdi arkadaşlar, hat ı r ıma 

geldi, söyleyeyim: Bir Çin âlimi der ki, dünyada kanunlara konulan 

kel imeler ve mefhumlar eğer yerli yerine konulmuş ise o memleket te 

şüriş, fitne ve fücur yoktur. Bir memleket in kanunlar ında kel imeler 

t amamen müspet olarak ve " tamamen yerli yerine konursa o memleket te 

sükûn, asayiş ve huzur mevcuttur. " 

Bu bir Çin âl iminin, bir Çin vâzıı kanununun iki, üç bin sene evvel 

söylediği bir lâftır. Şimdi bendeniz bu birinci fıkrayı okuduğum vakit 

hakikaten kelimeler ve cümleler komünisti tarif eder gibi oluyor. Yani 
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bugün bütün dünyada, hatta Patagonya'da dahi komünist ne demektir 
diye sorarsanız ona dünyaca verilen mânayı ifadeye çalışıyor. Fakat 
komünis t kelimesini kullanarak, komünistl iği beynelmilel kanunlara 
girmiş olan bir mâna ve me fhumda buraya sokmalıyız. Birinci fıkra, 
birçok cümlelerden sonra "k imse" diyor. Ben diyorum ki, (o k imse 
komünistt ir , cezası budur ) diyelim. Çünkü burada tarif edilen k imse 
komünistt ir . Çünkü Komünist 30 seneden beri teşahhus etmiştir, yani 
müteari fe kabil inden bir şey olmuştur. Bendeniz in teklifim böyle ola
caktır. 

Ceza bahsine gelince; ben bunun liderlerine ö lüm cezasının ver i lme
sine taraftarım. Çünkü komünist bugün teşkilât işidir ve ihtilâlci bir 
teşkilâttır. Her türlü kuvvete müracaat eden, memleket i y ıkmak isteyen 
bir teşkilâttır. Bunu idare eden liderler vardır. Bunlar da her memleket te 
aşağı yukar ı teşahhus etmiştir. Mesela Fransa'daki Torez gibi, b izdeki 
Nâz ım Hikmet gibi, ö lmemiş olsaydı Mustafa Suphi gibi. İşte bu gibiler 
idam edilmelidir. İdamı bunların yalnız başlarına yani l iderlerine hasret
meye taraftarım. Bu cihetleri artık Adalet Komisyonu mu yapacak, yoksa 
burada mı yapı lacak nasıl olsa olur. 

Hülâsa, benim burada istediğim iki şey vardır. Bunlardan birisi, 
komünist l iğ in bu kanunun birinci fıkrası içine girmesidir. Bunda hiçbir 
mahzur yoktur. Komünist Moskovistir. Rusya emperyal izminin müdafi-
idir. Yani başka memleketler in Moskova'ya tâbi olmasını isteyendir. Artık 
bunu dünyada bi lmeyen kalmamıştır . Bunların liderlerini idam ikinci 
di leğimdir. 

M E H M E T KÂMİL BORAN (Mardin) - Efendim; 141 inci madden in bir

inci fıkrası komünizmi istihdaf eden, komünizmi meneden bir maddedir . 

Ve memleketteki iktisadî, içtimaî nizamları kaldırmak isteyen, mevcut ve 

muhteme l tehlikeleri önler. Cebre dayanan bütün tahakkümler bu 

maddeye giriyor. Binaenaleyh fıkradaki memleket içinde kaydının mad

denin baş ına alınması lâzımdır. Çünkü komünizm bir tehlike suçudur. 

Bir tehlike ihdas ettiği için suç vasfını veriyoruz. Siyasî olan bu suç fail

ler inden, mensuplar ından birisi memlekete temiz geldiği z aman ancak 

takip edebil iyoruz. Binaenaleyh yıkıcı olan cemiyette tehlike mevcuttur. 

Memleket içinde, kaydının maddenin hepsine şâmil o lması lâzımdır. Aks i 

takdirde ceza hukukuna ve i lmine aykırı düşer. İtalyan Ceza Hukuku 

âlimi ve Sarihi de "Memleket iç inde" mefhumu üzerinde duruyor ve mad

denin bu şekilde tedvinine yardım ediyor. Fıkrada bir de " tevessül" tâbiri 

vardır. Ceza hukukunda tevessül tâbirine hiç rast lamadım. Tevessül , 

hukukî bir ıstılah değildir. Esasen Hükümet tasarısında da teşebbüstür. 
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Adalet Komisyonu teşebbüs yerine (tevessül) ikâme etti. Tehl ike suçu, 
teşebbüs veya Adalet Komisyonunun kabul ettiği tevessül mevzuubah is 
o lamaz. Bunu misalle arz edeyim. Biri gel seninle bir parti kural ım dese, 
muhatab ı da kabul etmese dahi ceza görecektir. Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği tevessül, ile tam cürüm bir tutulmuştur. Bunu bu haliyle 
kabul edersek ceza nazariyelerini inkâr etmiş olacağız. 

Şu halde tevessülün kaldırı lmasını, bunun yer ine (kuran) tâbirinin 
konmasın ı ve memleket içinde tâbirinin maddenin baş ına al ınmasını r ica 
ed iyorum. 

BAŞKAN - Rifat Taşkın! 

RİFAT TAŞKIN (Kastamonu) - Aziz arkadaşlar ım; bu madden in şim
diye kadar olan tatbikatında, eski metne göre, birçok mahkeme le rde te
reddütler hâsıl o lmuştur. Bu tereddütleri izale etmek için ben burada 
Adalet Komisyonu sözcüsünden bir, iki şey sormak ist iyorum. 

Birincisi; bu birinci maddede mevzu suç unsurlariyle 125 ve 146 nci 
maddedek i suç unsurları arasında ihtilât vardır. Binaenaleyh bir fiil ve 
hareket her iki maddeye de temas ettiği takdirde Türk Ceza Kanununun 
78 inci maddes i hükmünün mahfuz bulunup bulunmadığ ın ın açıklan
masını r ica edeceğim ki, ilerde mahkemelerde bir tereddüt hâsıl o lmasın. 
Eğer bu fiili hareket 125 ve 146 nci maddedeki anasırı da ihtiva ediyor
sa o maddelerdeki hükmün tatbiki, idam cezasının veri lmesi icabeder. 

İkinci olarak; bu maddedeki (Matuf) kel imesine işaret edeceğ im. Bir 
insana, bir şeye atfedilecek şey ancak bir fiil ve harekettir. İsim atfedile
mez. Binaenaleyh cemiyete atıf tâbirinde bir hata görüyorum. Cemiyet 
atfedi lemez. Cemiyete atfedilecek fiil ve hareketler o lmak icabeder. Bu 
fıkranın daha ziyade açıklanması lâzımdır. 

Y ine bu maddede "tevessül" kelimesi vardır. Bu kel ime Ceza Hukuku
muza yabancı bir kelimedir; Hükümet in metni daha doğrudur ve yer in
dedir. Yani bu suçlarda teşebbüs müessesesinden ifadeyi bu metni kal
dırmaktadır . Onun için Hükümet in metni daha hukuki ve daha yer inde
dir. 

Bu maddenin iki noktadan tadilini ve komisyon sözcüsünün rica et

tiğim izahatı vermesini isteyeceğim. Zapta geçen bu sözlerimin nazarı 

dikkate al ınmasını rica ediyorum, ilerde mahkemeler imiz i tereddüte sev-

kedecek bu hususlar ın da aydınlatı lmasını ist iyorum. 

B A Ş K A N - Sinan Tekel ioğlu. 

S İNAN TEKEL İOĞLU (Seyhan) - Sayın arkadaşlar, evvelâ Adnan Men
deres'e Halk Partisi usulünden ayrılarak yeni rej ime g irdiğ inden dolayı 
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teşekkür ederim. (Soldan gülüşmeler). Biz bu maddeler için kendileri de dâ

hil o lduğu halde senelerce mücadele ettik, fakat bu üç madde beraber 

geçmişti . Şimdi ayrıldı. Gelel im fıkraya. 

Arkadaşlar , dünyanın en büyük tehlikesini teşkil eden komünist l ik 
bütün dünyayı sarmış ve bi lhassa Türkiye'yi bir alev çember i içine almış
tır. Türkiye bu komünist çemberi içerisinde kendi varl ığına dayanarak 
ona karşı koymak mecburiyet indedir . Türkiye Amerikal ı lar ın yapacağ ı 
yard ım ve o yardıma dayanarak Türk Milletinin hasmı b iamanı komü
nistliği o lduğu yerde tutmuş bugüne kadar onu boğmuş ve bundan son
ra da tutacak ve boğacaktır. Şimdi yeni kanuna göre komünist l iğ i tarif 
etmiş oluyoruz. Fakat komünist l iğe verilecek ceza sekiz seneden 15 se
neye kadar yükselti l iyor. Arkadaşlar, 8 sene veyahut 15 sene mahpusha
nede kalan bir mefkurenin sahibi olan komünist o hapishanede mevcut 
insanları her gün bir parça daha zehirleyerek er geç komünis t yapacak
tır. Bu suretle aşağı yukarı hapishaneyi bir komünist mektebi hal ine 
koymuş olacağız. Hapishaneye girecek diğer cahil insanlar komünist l ik 
ne demek olduğunu bi lmezken orada bunlar tarafından öğretil ip yetişti
rilecek, bunlar çıkınca memleket in her köşesine yayıl ıp muzir fikirleri 
yaymaya girişeceklerdir. Bu suretle komünist ler i hapishanelere koyup 
onları bir de kahraman haline getirmek doğru olmaz. Bunları assak 
memleket imizdeki ip kâfi gelmez. Şu halde bunları na yapa l ım?. Onlara 
Rusya kapıları açıktır. Orası onlar için cennettir, pek çok severler. Bina
enaleyh o cennetin nimetler inden mütena' im olmaları lâzımdır. Memleke
t imizde ise bu rejime hiç revaç yok. Bir defa dinimiz, saniyen insanlığı
mız ve Türk lüğümüz komünist o lmamıza mânidir. 

İşte Nâz ım Hikmet' i , senelerce hapishanede bıraktık. Bir çokları, Nâ

z ım Hikmet komünist değildir, beyhude yere onu hapishanede yatırdılar, 

m a h k û m ettiler dediler. Hattâ kendisini mahkûm eden askerî mahkeme

yi tahtie ettiler. Nâzım Hikmet ' in Stalin kadar komünist o lduğu şimdi 

meydana çıkmış oluyor. Onun için ben diyorum ki, bu 8 ve 15 senelik 

hapis yer ine bu adamları Rusya'ya gönderel im desek, bunlar da Ruslar 

kadar saltanat ve debdebe içinde yaşasalar daha iyi o lmaz mı? Hem on

lar arzu ettikleri cennete kavuşurlar, hem de biz onlardan kur tu lmuş 

oluruz. Onun için 8 ve 15 sene hapis cezasını muvafık bu lmuyorum. 

Çünkü hapishaneye gidecek olan bu adamlar her şeye tevessül ederek 

memleket te komünistl iği neşretmek için vasıta ve yer bulacaklardır ve 

serbest kalacak olan aileleri de onlara faydalı o lmaya çal ışacaklardır. 

Bunun en doğrusu onları Rusya'ya göndermek olacaktır. Rey ve ka

rar sizlerindir. Bendenizin teklifi bundan ibarettir. 
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BAŞKAN - Mahmut Güçbi lmez, buyurun. 

M A H M U T GÜÇBİLMEZ (Bolu) - Aziz arkadaşlar ım, 141 inci madde 

nin birinci f ıkrasında muhtel i f arkadaşlarımızın noksan görerek burada 

tashih için yaptıkları işaretlerin bazılarına bendeniz şahsan taraftarım. 

Onlar ın temas etmediği bir başka noktaya temas etmek maksadiy le hu

zurunuza geldim. 

Arkadaşlar , eski metin ile yeni metni karşılaştırdığımız zaman görü

rüz ki, eski metinde cebir unsuru yoktur. Yeni met inde cebir unsuru var

dır. Cebir unsurunun yeni metne al ınmış olması suçun tekevvünü bakı

mından suçlunun lehinde neticeler doğurur ve o takdirde suçluyu mah

kûm etmek hâkim için çok daha güçleşir. 

Binaenaleyh, cebirli bir metin kabul etmek demek, şahsi gö rüşüm 

olarak arzediyorum. Komünistl ikle mücadeleyi güçleşt irmek demek olur. 

Bu itibarla bu metindeki cebir kel imelerinin kaldır ı lması ve eski metne 

benzer hale getiri lmesi komünistlerle mücadeleyi daha çok kolaylaştıra

cak ve yeni metinde eski metnin eksikleri ikmal edi lmiş o lduğu için, ha

kiki mücade leye mazhariyet hâsıl olacaktır. Bu noktaya yüksek meclisi

nizin dikkatini bi lhassa celbetmek istiyorum. Rifat A labay arkadaş ımız la 

bir de takrir takdim ediyoruz. 

B A Ş K A N - Necip Bilge. 

NECİP BİLGE (Niğde) - Muhterem arkadaşlarım; bendeniz de 141 in

ci madde münasebet iy le bir kaç noktaya temas etmek ist iyorum. 

Mahmut Güçbi lmez arkadaşımızın noktai nazarının hilâfına olarak 

bendeniz cebir unsurunun maddede kalması lâzımgeldiği kanaat inde

y im. Çünkü cebir unsuru mevcut olmadığı takdirde, mese lâ sosyalist bir 

part inin, yani sadece istihsal vasıtalarında iştiraki t a zammun eden haki

ki bir sosyalist partinin teşekkülüne imkân veri lmeyecektir , demekt ir . 

Hakiki bir sosyalist partinin, mevcut olan beynelmilel l i teratüre göre, 

programında cebirle bir sosyal sınıfın ortadan kaldır ı lması mevcut değil

dir. Onda ancak tekâmül nazariyesi mevcuttur ve o nazariyeye göre ka

pital izm kendil iğinden ortadan kalkacaktır. Zaten demokras in in icabı da 

içt imai sınıfların tabiî seyrini takibederek gel işmelerini temin etmektir . 

Böyle bir gel işme hürriyet içerisinde tahakkuk edebilecek o lursa kana

at imce sosyalist partiyi menetmeye lüzum yoktur. Bu itibarla cebir un

surunu kanunun metninde muhafaza etmek lâzımgelir. Bu arada yalnız 

şunu da bel irteyim ki; cebir unsuru, kanunun gerekçesinde, yani Hükü

met tasarısı gerekçesinde izah edildiği gibi maddi veya mânev i olabi lece

ği gibi z ımni veya sarih de olabilir. Bir partinin programında izhar edil-
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memiş o lduğu halde bu programın tahakkuku için cebir unsurunun 
mevcudiyet ine lüzum ve zaruret varsa ortada bir komünist parti var de
mektir . Çünki komünist partinin programında cebir unsuru sarahaten 
ifade ed i lmemiş olsa bile, sosyal izmin tekâmül nazariyesinin aksine ko
mün i zmde cebirle gayeye varı lmaktadır. Bu itibarladır ki, cebir unsuru 
kanun metnine girmese, bunu esbabı mucibede izah etmek suretiyle 
programında ifade edi lmemiş olsa bile komünizan bir teşekkülün ruhun
da cebrin mevcut o lduğunu kabul etmek yer inde olur. Bu it ibarla cebir 
unsurunun metne girmesi komünizmin takibi için bir engel teşkil etmez. 
Yalnız bendeniz cebir unsurunun 141 inci maddenin birinci f ıkrasının 
ikinci ve üçüncü kısımlarında ifade edilmesini kâfi bulmayarak, cebir 
unsurunun birinci fıkranın birinci kısmına da teşmil edi lmesi gerektiği 
kanaat indey im. 

Müsaadeniz le maddeyi okuyayım. 

"Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakküm tesis e tme
si" Burada (Tahakküm) kel imesinden sonra cebir unsurunun gelmesi lâ-
z ımgeldiği kanaat indeyim. Cebir unsuru konmadığ ı takdirde tahakküm 
onun yani komünist bir teşekkülün programının tahakkukundan sonra 
da tatbik edilebilir. Çünkü komünist bir teşekkülün programında cebir 
esas o lduğuna göre, o cebir haddizat ında vaktiyle yap ı lmamış olsa bile, 
kendi programı tahakkuk ettikten sonra, diğer sınıfların meydana ge lme
mesini temin için cebir kullanılacaktır. Çünkü diğer sınıfların kendi ta
biî seyirlerini takip ederek gel işmelerine meydan vermeyecekt ir . Bu iti
barla tahakküm kel imesinden sonra "cebir" kel imesinin buraya ilâvesi 
lâzımgeldiği kanaat indeyim. Aksi takdirde cebir unsuru aşağıdaki fıkra
larda mevcut olduğu ve burada mevcut bulunmadığ ından dolayı hâk im
lerin tereddüde düşmeleri imkân ve ihtimali mevcuttur. Böyle bir tered
düde yer bırakı lmaması için "bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üze
r inde tahakkümünü. . " cümles inden sonra cebir kel imesinin ilâve edi lme
si lâzımdır. Bu hususta ayrıca bir de önerge vereceğim. 

Diğer bir arkadaşımız, hükümet tasarısında "cemiyet kurmaya teşeb

büs " dendiği halde komisyon teklifinde bu teşebbüs kel imesi " tevessül" 

olarak değiştiri lmiş, b inaenaleyh bu doğru değildir, hükümet tasar ıs ında 

olduğu şekilde bunun " teşebbüs" kelimesiyle değiştir i lmesi icabettiğini 

ifade ettiler. Bu da doğru değildir. "Tevessül" kelimesi, " teşebbüs" kel ime

sini ihata ettiği gibi, " teşebbüs" le ifade edi lemeyecek, -bu teknik bir tâ

birdir- teşebbüs tâbirinin içine g iremeyecek olan hareketleri dahi tecziye 

etmek imkânını verdiği için, "tevessül" kelimesi daha doğru ve yer inde

dir. Bu "tevessül" kel imesinin burada kalması lâzımdır. 
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Bundan başka, bendeniz 141 inci maddede diğer bir noktaya daha te

mas edeceğ im : 

Bu da "cemiyet" kelimesi, "bir leşme" kelimesidir. "Bir leşme" kel imesi 

teknik bir tâbir o lmadığ ından dolayı Adalet Komisyonunda "cemiyet " ke

l imesi "b ir leşme" kelimesinin yerine ikame edilmiştir. Belki doğrudur. 

Yalnız bu "cemiyet" kel imesinde temas etmek istediğim nokta, kanunla

rımızın muhtel i f maddeler inde aynı mefhum için kullanı lan kel imeler in 

birbir ine uygun olması lâzımgeldiğini ifade etmek isterim. Burada bir su

çu işlemek için cemiyet kurmaya tevessül edenler, tanzim, teşkil edenler 

deni lmektedir . Yani "cemiyet" kelimesi kullanı lmaktadır. Fakat 403 ün

cü maddeye baktığımız zaman orada yine bir suç işlemek için bir teşki

lâtlı hareketi ifade etmek üzere teşekkülden bahsedi lmektedir . Orada de

niliyor ki; birinci ve ikinci fıkralarda yazılı cürümleri iş lemek maksadiy le 

teşekkül vücuda getirenler... Burada teşekkül ile izah edi lmekte olan şey; 

141 inci maddede cemiyet tâbiri ile ifade edi lmekte ve bunun ne mânaya 

geldiği de izah edilmektedir. Bu izahlar da birbirini tutmamaktadır . 141 

inci madden in 9 uncu fıkrasını komisyon bir bent olarak koymuştur , fa

kat kanaat imce bu, bent o lmaktan ziyade bir fıkradır. Bu fıkra cemiyet i 

şöyle tarif etmektedir: Bu maddedeki cemiyet tâbir inden maksat iki ve 

daha ziyade kimselerin birleşmeleri halidir. Burada sadece iki veya daha 

z iyade k imsenin doğrudan doğruya, her hangi bir niyete makrun olma

yarak dahi, bir leşmeleri cemiyet sayılmıştır ki, kanun vazının maksad ı 

bu değildir. Sadece haricen bir cemiyet ifade etmese dahi, muayyen bir 

suçu işlemek için anlaşarak bir leşme halidir. 141 inci madde cemiyet i 

sadece bir leşme ile tarif ederken 403 üncü madde suç iş lemekte anlaş

mak üzere birleşmelerini şart koşuyor. Bu iki ifade birbirini tutmadığ ı 

için i lerde kanun tatbikatında adalet cihazını müşkül mevkie sokabil ir. 

Bu it ibarla 403 ve 141 inci maddeleri ona göre ayar lamak icabetmekte-

dir. Yani ya 141 inci maddeyi de 403 üncü madde gibi yapmak icabeder. 

Kanaat imce cemiyet kel imesi muhafaza edilebilir. Ancak, madden in tarif 

ettiği gibi iki veya daha ziyade kimselerin birleşmeleri tâbiri eksiktir. Bu

rada bir leşmekte maksat bir suç işlemek üzere bir leşmeleri olacak. O n u n 

için 403 üncü maddede olduğu gibi 141 inci maddedeki tarifte de bu suç

ları iş lemek maksadiy le iki ve daha ziyade kimselerin anlaşmalar ı veya 

anlaşarak birleşmeleridir, demek icabeder. Böyle o lmadığı takdirde, iki 

veya daha ziyade kişilerin birleşmesi bir cemiyet ifade eder, dendiği tak

dirde, bu, maddenin mevzuu olan suçun ikaı maksadiy le bir leşmeyi ifa

de edemediğ i için bir eksikliği mucip olacak ve tatbikatta müşkülâ t do

ğuracaktır . Kanunun metnine g irmese dahi cemiyet, suç iş lemek maksa-
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diyle iki ve daha ziyade kimselerin anlaşarak bir leşmeleri halidir. Anlaş
madan bir leşmeyi, sokakta giderken birleşmeleri dahi emniyet telâkki 
edersek doğru olmaz. Onların anlaşarak birleşmelerini ifade e tmek için 
bendeniz bir önerge vereceğim. Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 

BAŞKAN - Nâtık Poyrazoğlu. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) - Efendim, bendeniz birinci f ıkranın ne 
hukukî esaslarını ne de talihlini yapacak ve bunun hakkında söz söyle
yecek deği l im. Yalnız müzakerenin tümü hakkında konuşulurken Sayın 
Başbakanımız it iyatlardan bahis buyurmuşlardı . Öyle anlaşı l ıyor ki bu 
itiyatlar bir çoklarımızda vardır. Demin sayın üstadım Sinan Tekel ioğlu 
söz aldıkları zaman birçok güzel sözler arasında şöyle bir şey de söyledi
ler : Amer ikan yardımı ile biz evvelallah bu tehlikeyi de karşı layacağız ve 
yok edeceğiz.. . Doğrudur, müttefiklerimiz vardır. Eskis inden belki daha 
kuvvetl iyiz ve güvenebil iriz. Ancak şunu hatır latmak isterim ki, biz im hiç 
k imsede o lmayan, hiçbir millette o lmayan bir müttefikimiz vardır, o müt
tefikimizin adı da Mehmetçikt ir . (Bravo sesleri, alkışlar). Biz her şeyimizi Al
lah'a ve ondan sonra Mehmetç iğe güvenerek yapıyoruz. Eskiden bir iti
yat daha vardı, bu itiyat da şu idi : Büyük millet, küçük millet tasnifi... 
Meselâ nüfusu şöyle ufarak oldu mu ona küçük millet, büyük oldu mu 
ona da büyük millet denirdi. 

Arkadaşlar ; bâzı milletler için böyle bir tasnif olabilir, yapılabil ir . Fa
kat Türk Milleti için, tarihi kuran bir millet için, dünyaya asır larca hâ
kim o lmuş bir millet için büyük millet, küçük millet tasnifi o lamaz. Çün
kü biz Malazgirt ' ten Kore'ye kadar hep bu kadardık. 21 mi lyon nüfusa 
biz daha yeni çıktık. Binaenaleyh büyük millet, küçük millet diye bir tas
nif yapmaya l ım, büyük mefkure, küçük ve aşağılık mefkure diye bir tas
nif yapal ım. Eğer biz milletleri bu tasnife sokarsak biz mut laka büyük 
mefkurel i milletlerin başında değilse bile, tevazula söy lüyorum, içlerinde 
geliriz. Memba ımı buradan alarak istirham ediyorum, dışardaki tehlike 
için, y ine sizin yüksek tensibinizle evlâtlarınız şu dakikada, şu anda bo
ğaz boğaza, gırtlak gırtlağa boğuşuyor. Kimlerle boğuştuğunu sizler bili
yorsunuz arkadaşlar. Ben bu evlâtlarımızın bir çoğunu şu kırılası elle
rimle g ö m m ü ş bir arkadaşınız ım. Komünist ler in bir fikirleri, muayyen 
mill iyetleri yoktur. Bunların rengi malûm; komünist o lduktan sonra hep
si aynı soydandır, Kore'de Moskof uşaklığı için çarpışırlar. 

Arkadaşlar , dışarda bu kadar kan dökdükten sonra bugün niçin çe
kiniyoruz, bi lmiyorum. Vatan hainliği etmiş bu insanlara kötek değil sa
tır yakışır . A m a bunun için maddeyi hukukî esaslarla teçhiz e tmek la
z ımmış . Hukukçu arkadaşlarımız gelsinler tahlil etsinler, maddeler in ek-
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siği varsa düzeltsinler, fakat bir adam komünist olarak rengile, elbisesiy

le, hüviyetiyle tahakkuk etti mi o takdirde o vatan hainidir, vatanını sa

tan adamdır . Bu adama 8 - 1 0 sene hapis değli, idam lâzımdır. Aks i tak

dirde yarın gene sizin gibi faziletli insanların bir yumuşak damar ın ı bu

lur, Nâz ım Hikmet gibi sizden yeni bir af koparır. Sakın ha, bunlara yal

nız idam ve yalnız satır yakışır. Millet de sizden bunu istiyor. (Alkışlar). 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Efendim, maddedek i cebir 

unsuru, cebir kelimeleri, bu maddede en ziyade üzer inde durmamız ge

reken noktadır. Çünkü huzurunuza gelen şekliyle eski şekli karşı laştıra

cak olursak, Mahmut Güçbi lmez arkadaşımızın dedikleri gibi, bu hâkimi 

yeni bir unsur aramaya sevkedecektir. Yani işi, kuvvet lendireceğiz der

ken daha çok karışt ırmaya ve uzatmaya sebep olcağız. Bunu ehemmiyet 

le tebarüz ettirmeyi vazife sayarım. 

"Madde 141. - Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzer inde tahak

kümünü tesis etmeye veya bir sosyal sınıfı cebir yolu ile k ısmen veya ta

m a m e n ortadan kaldırmaya.. ." deniyor. Buradaki unsur tahakkümü te

sis etmektir. Halbuki sonradan "cebir" yolu ile k ısmen veya t amamen or

tadan kald ırmak" deniyor ki bunda zaten cebir mânas ı mündemiçt i r . Bir 

de yeni bir cebir unsuru katıldı mı o zaman hâkim, vâzıı kanun bu cebir 

unsurunu katmakla temin etmek istediği gaye nedir, yeni bir unsur m u 

katıyor diye düşünecektir . 

Bu öyle bir meseledir ki, mahkeme başka türlü, Mahkeme i Temyiz 

başka türlü düşünecektir ve bu suretle bu iş ikisi aras ında gidip gelecek

tir. Netice itibariyle bundan suçlu müstefit olacaktır. Onun için cebir ke

l imesi mahzur ludur. Mücadeleyi teşdit etmek isterken zayıf latmış oluruz. 

Bir de Necip Bilge arkadaşımız bir noktaya işaret ettiler ve dediler ki: 

Bu cebir unsuru kaldığı takdirde sosyalist partiler teşekkül edemezler . 

Sosyal ist partilerin bununla hiçbir münasebet i yoktur. Sosyal ist partisi

nin tarifi başkadır. Bunlar hiçbir zaman başka partiler üzer inde tahak

küm tesis etmek ve sosyal sınıfı k ısmen veya tamamen ortadan kaldır

mak veya memleket içinde müesses iktisadî ve sosyal nizamları , cebir ke

l imesi o lmasa dahi, yoketmeye matuf bir gaye takip etmek.. . yol lar ına 

sapmazlar . 

Sosyalist lerin güttükleri, âmme yoluyla memlekette bir adaleti içt ima

iye tesisine matuf bir gayeden ibarettir. Tahakküm ve saire doğrudan 

doğruya öteden beri violence şiddet unsurunu istihdaf eden komünist le 

re mahsus bir husustur. 
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Binaenaleyh demokrat ik inkişaf bakımından cebir unsurunun kalk
mas ında hiçbir tehlike yoktur. Tekrar ediyorum, yalnız aksi tarafta teh
like vardır. Cebir unsuru kaldığı müddetçe kanunun tatbikat ında hâki
mi bugünkü durumdan daha müşkül bir vaziyete sevketmek tehlikesiy
le karşı karşıya kalırız. Hattâ o kadar ki, şu cebir unsuru kal ırsa kendi 
haklar ında takibat yapı lmakta olan bâzı kimseler avukat lar ına gider, tat
bikatta bu kanun daha hafif karakterde bir kanundur, b inaenaleyh Ce
za Kanunun ikinci maddesi mucibince kanunun hafifletici mahiyet te 
olan bu hükmünden istifade etmek ister ve suçlu ondan istifade eder. 

Bu ciheti yüksek takdirinize arz ediyorum. 

İkinci noktalara gelince : (Memleket içinde) tâbirinin, arkadaşımız 
Kâmi l Boran' ın da söyledikleri şekilde bütün maddeyi kapsamas ı icabe
der. Çünkü birinci f ıkrada memleket tâbiri olmadığı için açıkta kalıyor. 
B inaenaleyh memleket içinde, dışında gibi birtakım teşevvüşat ın maz
nunlar taraf ından kullanı lması ihtimali vardır. Matuf kel imesi de zayıftır. 
Çünkü hedef tutan mânas ına değildir. Nereye atfedilmiştir? Bu da hâ
kimleri sıkıştıracak bir vaziyet doğurabil ir. 

Tevessül kel imesine gelince; bunun yerine teşebbüs kel imesinin ko
nulması veya konulmamasın ı komisyona bırakıyorum. Cebren kel imesi 
kalkmalıdır . Alelıt lak yoketmek gayesi cebir unsuru araşt ı r ı lmadan ko
mün i zm me fhumunun tahakkukiyle vâzıı kanunun işi tahfif değildir. Bu 
ke l imenin, yani cebir kel imesinin kalkması lâzımdır. 

B A Ş K A N - Halil Özyörük. Komisyon Başkanı . 

A D A L E T KOMİSYONU BAŞKANI HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) - Muhte
rem arkadaşlar ; maruzat ım belki uzayacaktır. Huzurunuzu se lbedeceğ im 
için berveçhi peşin affınızı di lerim. 

141 inci madde müzakere edil irken başl ıca iki nokta üzer inde durul
maktadır : 

1. Komünizm sarih olarak kanunda tarif ed i lmemiş o lduğundan suç
lular beraet etmektedirler, 

2. Ceza Kanununun koyduğu cezalar azdır. 

Evvelâ birinci noktayı tetkik edel im : 

Komünizmin bugün yürür lükte bulunan kanunumuzda açıkça göste
r i lmemiş o lduğu iddiası k ısmen doğrudur. Fakat bu vuzuhsuz luk, kanu
nun asl ından alınırken kâfi sarahatiyle tercüme edi lmemiş ve bundan 
başka da bi lâhara yapı lan değişikliklerde komünizm fikriyatı hiç tetkik 
ed i lmeden, komünist faaliyetlerinin yalnız dış görünüşünü nazarı i t ibara 
al ınarak yapı lan isabetsiz tadil lerden ileri gelmiş o lduğuna şüphe yoktur. 
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Ezcümle bundan evvelki tadilde cebir me fhumunu, madd i mânas ın

da an lamak suretiyle onu, suçun unsuru o lmaktan çıkarıp ş iddet sebe

bi sayan telâkkinin, komünizm fikriyatı hakkında hiçbir bilgi sahibi ol

maksız ın kanunu değişt irmek yo luna gidildiğini açıkça gösterir. Bunun

la beraber gerek aslı olan İtalyan kanununda, gerek evvelki tâdil lerde ve 

gerekse bugünkü tasarıda komünizmin tarif edi lmediği görülmektedir . 

Acaba komünizm tarif edilemez mi? 

Her şey gibi ve her fikir cereyanı gibi komünizmi de tarif e tmek elbet

te mümkündür . Fakat, komünizmi kanunda tarif e tmek doğru olur m u ? 

Mesele budur. Dikkat edilecek olursa görülür ki, Ceza Kanunumuzda ta

rifler pek azdır. Silâh, akraba, memur, itibarı âmme kâğıtları ve saire gi

bi daha ziyade maddi bir mahiyet arzeden hususlarda ve mahdut sayıda 

tarif, kanunda yer almıştır. Umumiyet le ceza kanunları ; hele komün i zm 

gibi fikre, ideolojiye dayanan suçlarda tariften kaçınırlar. Çünkü tarif, 

mevzuu kalıplaştırır, dondurur; kanunu süratle tatbik edi lmek kabi l iye

t inden mahrum bırakır, onun hayatiyetini ortadan kaldırır. Bu düşünce

yi bir misalle izah etmek mümkündür . Kanunumuzda hırsızlık, menku l 

bir malı sahibinin rızası olmaksızın almak demektir . Yani bu şeki lde vu-

kubulan bir fiil olarak gösterilmiştir. Halen elektrik hırsızlığı, Ceza Kanu

nunun hırsızlık maddesine göre cezalandırıl ıyor. Yargı tay bu yo lda içti

hat etmiştir. Halbuki, elektriğin menkul bir mal sayı lması o ldukça geniş, 

fakat lüzumlu bir tefsirdir. Eğer Ceza Kanununda (Medeni Kanundak i 

sarahat nazara al ınmazsa) menkul mal tarif edi lmiş olsaydı 1889 y ı l ında 

yani İtalyan Kanununun yapıldığı yı l lardaki tarifin elektrik hırsızl ığını 

düşünebi lmes ine imkân olamayacağından, bu tarif karş ıs ında bugün 

elektrik hırsızlığını cezalandırmaya imkân kalmayacakt ı ; dokt ir inde bu 

tarzdaki tefsire, müterakki tefsir deniliyor. 

İşte bu mevzuda olduğu gibi eğer komünizmin kanuni tarifini yapa

cak olursak yargıçların müterakki yorumunu yani tefsir ve içtihat salâ

hiyetini baltalamış oluruz. Meselâ kanunumuzda ikinci enternasyonal in 

anladığı mânada komünizm tarif edi lmiş olsaydı, üçüncü enternasyona

l izmin hüküm sürdüğü bugünkü komünizmin cezalandır ı lması m ü m k ü n 

o lamayacakt ı . 

Komün i zm mütemadi istihaleler geçiren bir fikir cereyandır . Bu se

beple yapı lacak her komünizm tarifi, kanunun yürür lüğe girdiği gün 

onun eskimesine sebep olacaktır. Diğer taraftan komüni zm dahi bütün 

fikir cereyanları gibi kökünü umumi felsefe mektepler inden alır. 
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Eğer felsefe mektepler ine göre bir tarife kalkışacak olursak, böyle bir 

tarif b i tmez tükenmez akademik münakaşalara sebep olur. Esasen ka

nunun cezalandırmak istediği şey, akademik fikir cereyanları değildir. 

Kanun, komünizmin söz ile veya fiil ile haricen beliren şeklini cezalandı

rır. O halde, her şeyden evvel neyi cezalandırmak istediğimizi vazıh ola

rak bi lmek mecburiyet indeyiz. 

Memleket imizde herkes, komünizmin şiddetle ceza landır ı lmasından 

bahsediyor . Fakat ne söylenen sözlerde, ne de yazı lan yaz ı larda komü

nizm ile nenin cezalandır ı lmak istendiği aç ık lanmamaktadır . Gaye, ko

mün i zm propaganda ve faaliyetlerini ortadan kaldırmak, fakat bunu ya

parken fikir cereyanlarını ve içtimai ve demokrat ik faaliyetleri müdaha le 

den masun tutmaktır. İşte bu sebepledir ki, komünizm mevzuunda neyi 

ceza landırmak gayesini takip ettiğimizin tâyini icabeder. Böyle bir tâyini 

yapmak iktidarını, bize ancak "cebir unsuru" temin edebilir. 

Zararlı ve zararsız fikir cereyanlarını ayırtetmek imkânı, bu suçta ce

bir unsuru sayılmazsa, bulunamaz. 

Sosyal izm ile komünizm her şeyden evvel, sarih olarak tefrik edi lme
lidir. Çok aşırı bir sosyal izmin, komünizm telâkki edi lmesi mümkündür . 
Fakat, mutedi l bir sosyal izmin sosyal bir ıslahat istemesi bak ımından za
rarlı bir fikir cereyanı sayılması mümkün değildir. Nazari olarak sosya
lizm ile komünizm arasındaki fark şudur : Sosyal izm, yalnız istihsal va
sıtalarının müşterek hale getiri lmesi taraftarıdır. Bundan öteye gitmez. 
Fakat, komünizm, hem istihsal vasıtalarında ve hem de istihlâkte iştira
ki kabul eder. Görülüyor ki, bu fark korkunç bir düşünce gibi gözükmü
yor. O halde komünizmin nefret uyandırıcı cephesi nedir? Bu fark, naza
ri bir farktır. Halbuki, tatbikat, gaye ve bu gayeye u laşmak için kullanı
lan vasıtaların mahiyeti , komünizmin korkunç tarafını ortaya koyar. Bu 
gaye ve bu vasıtalardan ayrı olarak nazari bir komünizm, düşünülemez . 
Çünkü, gaye ve vasıta komünizm fikriyatında ana fikir ile perç inleşmiş, 
onun bünyes ine karışmış bir haldedir. 

Bu gaye ve bu vasıta nedir? 

Komüni zm vasıtası, cebir, gayesi, amele diktatoryasıdır. İşte komü

nizmin şimdiye kadar geçirdiği bütün istihalelerde hiç değ işmeyen ve bel

ki de hiç değişmeyecek olan vasıfları bu gaye ve bu vasıtadır. İşte Yüksek 

Mecl ise sunulan tasarıdaki "sınıf tahakkümü" ve "cebir" tâbirlerinin ha

kiki mânas ı ancak bu suretle anlaşılabilir. 

Komünizmdek i : (her cemiyetin tarihi), bir sınıf mücadeles i tarihidir. 

Bu mücade le nihayet bir ihtilâlle kapanır. 
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Bugünkü cemiyet, burjuva cemiyetidir. Bu cemiyet feodaliteyi yıktı, 
fakat sınıflar arasındaki tezadı, ortadan kaldıramadı. Onu, sadece basit 
bir hale getirdi. Artık ortada yalnız iki sınıf kaldı : Burjuva ve proletarya. 

Şüphesiz , eski derebeylik devrinin kırpıntılarını teşkil eden bâzı sınıf

ların bakiyeleri hâlâ mevcuttur. Meselâ : (Aristokrat sınıf) fakat, bu sınıf 

da iki büyük sınıf karşısında parçalanmakta, biri diğerine iltihak etmek

tedir. Orta çağdan sonra burjuva sınıfı dünyaya hâkim oldu. Bu hâkimi

yet, büyük merkezlerin kurulması , mülkiyetin mahdut ellerde top lanma

sı ve bunların neticesi olarak da siyasi kudretin merkez i leşmiş bu lunma

sı sayesinde temin edilmiştir. 

Bu sırada din telâkkileri, sosyal cephesini kaybetti . Ve din adamlar ı 

burjuva sınıfının emrine girdi. Fakat asıl amele esaretini doğuran şey, 

makineler in tekâmülü olmuştu. Makinelerin tekâmülü ve iktisattaki iş 

bö lümü sistemi, proleterleri aciz haline soktu. Ameley i bir makinen in en 

ehemmiyets iz ve yerine kolaylıkla başkasının ikamesi m ü m k ü n bir par

çası hal ine getirdi. 

Burjuva diktatörlüğü çok kuvvetlidir. Bu diktatör lüğün kendi kendi

ne yıkı lacağı zannedi lmemelidir . Ancak bütün dünya ameleler i bir leşecek 

olursa ve cebir kullanıl ırsa bu diktatörlük yıkılabilir. Bu nokta, komüniz 

min yıkıcı cephesidir. 

Burjuva cemiyeti yıktıktan sonra ne yapılacaktır? Sınıfsız bir cemiyet 

kurulacakt ır . Daha doğrusu, geniş mânada, emekçi ler in meydana getir

diği tek sınıflı bir dünya cemiyeti vücut bulacaktır. Böyle bir cemiyette el

bette artık sınıf mücadelesi olmaz. Acaba, bu, tek sınıflı cemiyete ulaş

mak için yol nedir? Yegâne yol muvakkat zaman için amele diktatoryası-

nı kurmakt ır . Amele sınıfı, diğer sosyal sınıflar üzerinde t ahakkümünü 

sağladıktan sonra burjuva sınıfının tesirleri izale edi lmeye çalışı lacak ve 

burjuva sınıfı ve onun kültürü tamamiyle ortadan kaldır ı ldıktan sonra 

artık amele sınıfının diktatörlüğü yani cebir unsuru da ortadan kalka

caktır. O halde amele diktatörlüğü bir intikal safhasıdır. Bu diktatörlük 

cebir yolu ile olacaktır. Bu sebeple bu intikal safhasına komünis t dokt

r ininde amele ihtilâli adı veri lmektedir. Amele diktatöryası kuru lduktan 

sonra bu diktatörlüğe karşı gelenler birer suçlu değil, birer düşmandır . 

D ü ş m a n a karşı müsamahal ı hareket, bahis mevzuu o lamayacağ ından 

diktatör lüğün kuruluşunda ve muhafazasında cebir da ima esas şarttır. 

Sosyal i zmde Devlet müessesesi muhafaza edilir. Hattâ kuvvetl i bir 

devletçil ikle bâzı sosyal ve iktisadi adaletsizlikleri ortadan kald ırmak 

m ü m k ü n o lduğundan devlet bu gayeye ulaşmak için iyi bir vasıtadır. Bu 

2435 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

sebeple devleti y ıkmadan başa geçmek icabeder. Binaenla leyh o memle

kette anayasa ve kanunlara göre normal yol larla meselâ seçim yolu ile ik

tidara ge lmek doğru olur. Sosyalist partilerin umumi programlar ı ve kul

lanacaklar ı vasıtalar arasında bir vahdet sağlamak maksadiy le 1904 te 

amsterdam'da İkinci enternasyonal toplanmıştı . Bu toplantı , Av rupa 

memleket ler inde halen sadece sosyalist kalmış partilerin fikir cereyanla

r ına kaynak olmuştur. Bulunduklar ı memleket ler in kanunlar ına uygun 

ve cebir unsurundan uzak bir çal ışma yoliyle iktidarı elde e tmek usulle

ri, her sosyalist partiyi komünist part isinden ayırt eder. Bugün Avru-

pa'daki bellibaşlı sosyalist partilerin gerek programları , gerek tatbikatı, 

komüni zm ile mukayese edilirse mutedil bir manzara arzetmektedir . Kal

dı ki, az çok sosyal izme kaymayan siyasi bir parti esasen mevcut değil

dir. O halde, siyasi ve iktisadi bir mezhep olan sosyal izm, siyasi bir ku

ruluş olan demokrasi ile tezat halinde değildir. Hattâ birçok sosyalist li

derler, demokrasinin olmadığı yerde sosyal izmin de tahakkuk edemeye

ceği kanaatindedir ler. Bu kanaat faşizm ve nasyonel sosyal izmin ve 

umumiye t itibariyle tek parti veya diktatörlük rejimlerinin ikt idarda ol

duğu devirlerde niçin tam bir sosyalizmin tahakkuk edemediğ in i de izah 

eder. Sosyalistler bir ihtilâl taraftarı değildirler. Bir sosyal inkılâp taraf

tarıdırlar. Bu inkılâp derece derece olacaktır. Bunun için demokrat ik yol

larla mücade le etmek, hattâ başka partilerin de kurduğu hükümete işti

rak suretiyle işçi menfaatlerini korumak ve iktidar kendi ler ine geçince, 

programlar ını tahakkuk ettirmek arzusundadır lar. 

Halbuki , 1919 da Moskova 'da toplanan Üçüncü Enternasyonal , Rus

ya 'da muvaffak o lmuş usulün, her memlekette muvaffak olabileceği, bu 

sebeple sosyalist anlayışın Marksizmi zayıf latmaktan başka bir şeye ya

ramadığ ı neticesine vardı. Moskova toplantısına göre demokrat ik yollar

la çal ışmak, Burjuva Cemiyet i ile anlaşmak mânas ına gelir. Bu anlaşma

da her iki taraf dahi fedakârlık edecektir. Bunun neticesinde sınıflar ara

s ında daha az sert bir mücadele ortaya çıkacak, fakat bu uyuşmak, ame

le sınıfını parçalayacak, dünya amelelerinin bir leşmesine yani , beynelmi

lelciliğin tahakkukuna mâni olacak ve neticede dünya çapındaki amele 

kudret i meydana gelemeyecektir . İşte bu Üçüncü Enternasyonal Bolşe

vikliği, yani hakiki komünizmi , dolayısıyla şu anda cezalandır ı lması iste

nilen şeyi meydana getirmiştir. 

Üçüncü Enternasyonal in cebir ve ihtilâle dayanan sosyal izmi, ilk ön

celeri nazarı bir tehdit mânas ına alındı. Fakat sonra bu plânın bâzı Av

rupa memleket ler inde tahakkuk ettirilmek teşebbüsleri karşıs ında, hu

kukçular ın da bir reaksiyon gösterdiklerine şahit oluyoruz. Bu meyanda 
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bi lhassa Lahey Konferansı kararlarını hat ır latmakta fayda vardır. Bu 

kongreye göre : 

1. Komünizm Üçüncü Enternasyonal yani, cebri, unsur sayan sosya

list telâkkileridir. Bu sebeple bu yolda propaganda ve faaliyet ve Üçüncü 

Enternasyonal lere bağlı bütün teşekküller, suçlu sayılmalıdır. 

2. Bu suçun teşebbüsü, tam fiil gibi ceza görmelidir. 

3. Yabanc ı memlekette veya kendi ülkesinde yabancı devlete karşı iş

lenen suçlar da tecziye edilmelidir. 

4. Bu çeşit faaliyet ve propagandada aleniyet şart koşulmal ıdır . 

5. Komünist suçluları, siyasi suçlu sayı lmamalı , bu sebeple suçlula

rı geri verme usulü bunlar hakkında tatbik edilmelidir. 

Lâhey kongresinin bizce de ehemmiyet i vardır. Çünkü, İtalya Ceza 

Kanununda bu kongre kararlarından geniş mikyasta faydalanılmıştır. 

Bu sebeple o kanunu (1930 tarihli İtalyan Kanununu) a lmak suretiyle bu 

fikirler biz im mevzuat ımıza da intikal etmiştir. 

Bu reaksiyon, Moskova 'dan gelen talimatla karş ı lanmak istenmişti . 
Esasen artık komünizm, bolşeviklik haline gelmiş, Lenin' in münferi t dü
şünceleri , sosyal izme hücuma başlamıştır. 

1928 de Moskova 'da yapılan bir toplantıya göre, komünist mücade le 
sinde şu dört esas göz önünde tutulacaktır : 

1. Proleter, ihtilâle hazırlanacak, Burjuva Rejimi yıkı lacaktır. Bu, an

cak cebir yolu ile olabilir. Cebri inkâr etmek, komünizme ihanet e tmek

tir. 

2. Burjuva Rejimini y ıkmak için Marksist ve materyal ist felsefeden 
gayrı bütün düşünce şekilleri ortadan kaldırılmalı ve sınıf mücadeles i en 
şiddetli hale getirilmelidir. 

3. Proleterya diktatörlüğü kurulmalıdır. 

4. Bu suretle kurulacak diktatörlük, terör ile muhafaza edilmelidir. 

Lenin'e göre komünist ihtilâli, üç safhada husule gelebilir : 

a) İhtilâlin hazır lanması; 

b) İhtilâlin icrası; 

c) Elde edilecek neticeden âzami fayda sağlamak. 

Bu üç safha içinde bilhassa bizim memleket imiz için ehemmiyet l i 

o lan birinci safha, yani ihtilâlin hazırlık safhasıdır. İkinci safhayı, yani 

ihtilâlin yapı lmasını karşı layacak kanuni müeyyideler, esasen mevcut

tur. 
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Lenin der ki, bu üç safhadan en mühimini , birinci safhadır. Eğer ha

zırlık iyi o lmuş ise icra, çocuk oyuncağından ibarettir. Gene Lenin' in dü

şünceler ine göre (ki, bu düşünceler, muhtel i f memleket lerdeki komünist

lere tal imat halinde gönderi lmiştir ) hazırlık safhası şöyle olacaktır : 

a) Her vasıtadan istifade ederek propaganda ve kargaşal ık çıkarı lma

lıdır. Bunun için bi lhassa grevlere başvurulmalıdır . Grev, ameley i yetiş

t irmek hususunda bir mekteptir . 

b) İş yerlerinde ve bi lhassa demiryolu, posta, telgraf, umumi nakl iyat 

ile ilgili â m m e hizmetleri işletmelerinde, hücreler kurulmalıdır . 

c) Silâhlı mücadele için gruplar tesis olunmalı , silâh depoları temin 

edilmelidir. 

Bu umumi izahlardan sonra bir nokta üzerinde daha durmak lâzım

dır. Memleket imizde hakiki komünizm fikriyatının ne o lduğu bi l inmiyor. 

Halkımız, sadece halkımız değil, yargıçlarımız dahi komünizm mevzuun

da tenevvür edi lmemişlerdir. Bu sebeple ne gibi fikir cereyanlar ının ko

münizm sayı lamayacağını araşt ırmakta fayda vardır. Daha fazla izahat 

vermekten şimdilik sarfınazar ediyorum. 

Kapital izm... 

BAŞKAN - Müsaade eder misiniz efendim. Komisyon Başkanı sıfatiy-

le birinci fıkra hakkında dermeyan olunan fikirler üzerinde ne düşündü

ğünüzü lütfen izah eder misiniz? 

HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) - Hulâsa olarak şunu arzedey im ki, 

Üçüncü Enternasyonalce kabul edi lmiş olan esas, cebir yol iyle ihtilâl 

yapmak, cebren ihtilâli tahakkuk ettirmektir. İkinci Enternasyonal in ka

bul ettiği esasa göre ise, cebre dayanmayan bir komünist faaliyeti, hiçbir 

zaman komünist faaliyeti telâkki edilmez. Cebir unsuru bugün mevcut 

o lmadığı halde, hakikaten bugün için de birçok tehlike meydana gelebi

lir. Cebir unsuru kul lanı lmazsa bütün esas teşekkülleri yok e tmek m ü m 

kündür. Cebrin saikı bulunmadığ ı takdirde bugünkü mevzuata göre bu 

müthiş bir silâh olarak kullanılabilir. 

Binaenaleyh, cebir unsuru lâzımu gayrimüfarriktir. Esasen varı lan 

netice odur ki, Üçüncü Enternasyonal tamamen bu şekilde bir faaliyeti 

isti lzam eder. Silâh tedarik etmek, ihtilâl hazır lamak ve günün bir inde, 

karar verildiği anda, ihtilâli cebir yolu ile tahakkuk ett irmek ister. 

Bugün el imizde yürür lükte bulunan kanunun cebir unsurunu ihtiva 

etmesi dolayısıyla tahassül etmesi mümkün olan kötü net ice lerden ko

runmak için behemehal bu cebir unsurunun mevcudiyet i şarttır. 
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Zira Üçüncü Enternasyonal in kabul etmiş olduğu prensip ve müca

dele şekline göre bu ideolojinin tahakkuk ettirilmesi için takip edi lecek fi

kir, gaye ve vasıtanın mutlaka cebre istinat etmesi lâzım gelir. Cebir ol

may ınca sosyal izm ile aralarında bir fark gözetmeye imkân o lmayacağ ı ve 

bunu musl ihane bir şekilde yürütmek ve tahakkuk ett irmek imkânı ş im

diye kadar elde edilemediği için, Üçüncü Enternasyonal in cebre dönmüş 

olması muvacehes inde cebir unsurunun kanuna konulması zaruridir. 

Necip Bilge arkadaşımız, tahakküm kel imesinden evvel cebir kel ime

sinin teklifini nazara a lmakta ve bu husustan komisyon bir mahzur gör

memektedir . Tahakküm kel imesinin kullanılması t ahakkümün buna 

mülâbis o lmasından ileri gelmektedir. Eğer Yüksek Mecl is ( tahakküm) ü 

takviye için cebir unsurunu kabul ederse biz de muhal i f değiliz. 

Diğer hususları arkadaşlarımız izah edeceklerdir. 

B A Ş K A N - Mahmut Güçbi lmez. 

M A H M U T GÜÇBİLMEZ (Bolu) - Muhterem arkadaşlar; bundan evvel

ki maruzat ımızda cebir noktasında durmuştuk. Adalet Komisyonu Baş

kanı Sayın Özyörük bunun muhalif i bir mütalâayı burada uzun uzun ar-

zetti. Bendeniz bu uzun mütalâadan, aczimi itiraf ederek aç ık l ıyorum, 

pek sarih bir şey anlayamadım. Yalnız şunu anlayabi ldim ki; Üçüncü 

Enternasyonal gayesini cebir yolu ile tahakkuk ett irmek karar ına vardı

ğı için komünist l iğ in cebir yolu ile istihsal edileceği ve neticeler inin bu 

vadide kabili müşahede olduğu gibi bir kanaat. Belki ben im bu şeki lde

ki anlay ış ımda bir zühul vardır. A m a bizim noktai nazar ımıza göre me

tinde cebrin bulunması -ısrar ediyoruz- hâkimin suçluya ceza vermesin i 

son derecede güçleştirecektir ve komünistl ikle mücadeley i za'fa uğrata

caktır. (Doğru sesleri) 

Cebir unsurunun bulunmamas ı hâkimi daha rahat olarak madde 

hükmünü tatbik etmek imkânına kavuşturacak dolayısıyla çok arzu et

tiğimiz komünist l ik le mücadele tahakkuk safhasına girecektir. Eski me

tinde cezalar azdı, yeni met inde cezalar çoğalmaktadır. Bâzı arkadaşlar ı 

mız ö lüm cezası dahi istemektedirler. Binaenaleyh eski met inle yeni met

nin bariz vasfı cezaların artmasında toplanacağı gibi eski metnin aksak

lıkları yeni metinle gideri lmiş olması dolayısıyla bu mücade le mekaniz

ması hakikaten işler bir hale gelmiş olacaktır. Bu it ibarla arkadaş lar ım, 

cebir unsurunun maddeden kaldır ı lmasında isabet vardır. Aks i hal, nâ

çiz kanaat ime göre, hakikaten hata olacaktır. Bunun üzer inde ısrarla 

durmak istiyoruz. Bu bakımdan Necip Bilge arkadaşımıza iştirak etmiyo

ruz. Hükümet in de bizi tenvir etmesini irca ediyoruz. 
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B A Ş K A N - Adalet Bakanı buyurun. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Efendim, Sa
yın Mahmut Güçbi lmez arkadaşımın beyanat ında ve veri len takrirde izah 
edildiği üzere cebir unsurunun kaldırı lması k ısmına Hükümet de iştirak 
etmektedir . (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN - Ali Fahri İşeri (Kâfi, kâfi sesleri). 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) - Muhterem arkadaşlar; ş imdiye kadar 
komünizmle eski iktidar hakkiyle mücadele etmemişt ir . Hattâ zaman za
man h imaye bile etmiştir. (Sağdan maddeye gelin sesleri). Maddeye gel iyo
rum efendim. Fakat bu korkunç akibete; bu tehlikeye karşı yalnız Türk 
Milleti mukavamet etmiştir. O da milletin dinine ve iffetine tecavüz ettiği 
içindir. Yeni iktidar mücadele etti. Fakat böyle bir kanunun getir i lmesi 
lüzumunu da hissetti. Kendisine ve bi lhassa Hükümete teşekkür eder im. 

Şimdi ceza kısmına gelince benim âciz kanaat im, ne kadar ağır ceza 
veri l irse memleket in ve Türk Milletinin selâmeti ve saadeti için o kadar 
isabetli ve hayırlı olacaktır. 

Hapishanelerde bes lemeye gelince, Sinan Tekelioğlu arkadaşımız ın 
dediği gibi, mapushanelerde beslemekten ve harice sürmekten memleke
tin yol lar ında bunları çalıştırmak daha faydalı olur. Yedikleri ekmeği bu 
suretle ödemiş olurlar. Yani cezalarını da hizmetleriyle ödesinler. Komü
nistler niçin hep münevver lerden çıkıyor imanı zayıf olan madd iya ta ta
pan adamlar çabuk aldanırlar. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) - Efendim, 141 inci madden in 
birinci f ıkrasında serpi lmek suretiyle komünizmin tarifi yapı lmışt ır . Ben 
Adalet Bakanına teşekkür ederim; kendileri de cebir unsurunun kaldırıl
masın ı kabul ettiler, mesele kalmadı. Hakikaten arkadaşlar; hâkimin hu
zuruna giden bir suçta hâkim anasırı cürmiyeyi arar bir tanesi noksan 
oldu m u beraat kararı verir. Birçok hukukçu arkadaşlar ımız buradadır , 
h ü k ü m vermişlerdir. Cemiyet yalnız cebir esası üzerinde kurulmaz . Ko
münizm, günlerden beri burada bu konu üzerinde yapı lan müzakere ler
de pek çok arkadaşlarımız izah ettiler, bizi tenvir ettiler ki, muhtel i f kı
l ıklara g irmek suretiyle yayılır, icrayi faaliyet eder. Şu halde bâzan cebir 
bâzan da ikna yollariyle kendi habasetlerini yürütmek ister. 

İkna tarikiyle bir sınıfın diğer sınıflar üzerine tahakkümünü sağla
mak veya ikna yolu ile filân sınıf yoketmek ilâ... gibi bir gaye ile cemiyet 
kuranlar, ceza görmezler.. . 

Bu cemiyet filân sınıfın, falan sınıflar üzerine tahakkümünü veya fi
lân sınıfın yokedi lmesi için ikna tarikiyle çal ışacak, meydana get irecek 
bir cemiyet kurulursa cebir olmadığı için hâkim şu maddeye göre ceza 
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veremeyecekt ir . Yani ikna tarikiyle kurulmuş olan bir cemiyet kurucula
rı asla tecziye edilemeyecektir. Bu bakımdan arkadaşım Güçbi lmez ' in ve 
bu fikirde olan arkadaşların fikirlerine ben de iştirak ed iyorum. 

Ceza meselesine gelince; bu birinci fıkra komünist lere değil, komü
nistliği yaymak için cemiyet kuranlara aittir. Şu halde birinci f ıkradaki 
cezalar hakikaten azdır. Yani, cemiyet kurmak, zehir lemek, şu veya bu 
yol larla bu zehiri yaymak isteyenlerin cürümler inde şenaet vardır. Bir 
adam komünistt ir , haindir. Fakat komünistl iği yaymak için teşekkül ku
ranlar hainin hainidir arkadaşlar. Bu gibilerin idam cezasına çarptırı l
malar ı için arkadaşlarla birlikte bir de takrir verdik. Bunları ya memle 
ketten kovmak veyahut da idam etmek lâzımdır. Bunları k imse kabul et
meyeceğ ine göre ikinci yol daha doğrudur. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Efendim, bir milletvekili olarak bu madde 
nin teknik teferruatı ve hukuk terimleri görüşülürken huzurunuza çık
mak istemezdim, özür dilerim. 

Bir fakülte dekanı, ceza profesörü yazıyor ve diyor ki : bu maddede 
cebir unsuru esastır. Bu kaldırılırsa bütün demokrat ik haklar, siyasi 
haklar tehlikeye girer. 

Bir hukuk doçenti : Cebir unsuru esastır, bu unsur bu lunmazsa bir
çok tehlikeli hükümlere vâsıl oluruz. 

Bir Temyiz Reisi sabıkı, bir hukuk üstadı gene bu kürsüde diyor ki : 
Esaslı bir tahlille bu madde de cebir esastır. Bir ihtisas komisyonu baş
kanı olarak cebir unsuru kalmalıdır, diyor. 

Diğer taraftan bu mevzuatı senelerce atalete uğratmış bir part inin 
Mecl is Başkanveki l l iğ inde bu lunmuş Sayın Feridun Fikri Düşünsel , bu
nu cerbediyor, cebir unsuru lâzım değildir diyor. Sonra, hukukçu ve bir 
başmuharr i r Mahmut Güçbilmez bu maddede cebir unsuru lâzım değil
dir, diyor. Hepsinin şahsiyetine hürmet ediyorum, fakat, en hakiki mür
şit il imdir, diyen Atatürk 'ün işaretine ittiba ederek bu fikirleri şahsiyet 
olarak terazinin bir kefesine korsak bir tarafta üç, diğer tarafta iki arka
daş kalıyor. Bu vaziyet karşısında gayet tabiî olarak tereddüde düşüyo
rum. Hukukçu arkadaşlarım beni mazur görsünler, şu hukuki prensibi 
de bi l iyorum ki; cezayı ağır latmak yetmez, unsurları iyi tasrih e tmek lâ
zımdır. Hâkim, bir cemiyet içinde vicdanı en yüksek olan insandır. Eğer 
unsurlar sarahatle gösteri lmez ve cürümle ceza arasında münasebe t kal
mazsa, hâkimin vicdanı tereddüde sevkedilir. Bu sefer tecziye sebebi tes
pit edi lemez. Bu hükümler ne kadar ağır olursa olsun 10 sene ceza giy
mesi lâz ımgelen kimseler üzerinde hâkim adaleti v icdaniyesini kul lan
mak mecburiyet indedir . Onun için bu maddeler ne kadar takviye edilir-
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se o kadar iyi olur, bu, hem hâkimin vicdanını takviye eder, hem de pren

siplere, dâvamıza daha ziyade hizmet etmiş olur. 

Diğer bir meseleye gelince; bi lhassa Ahmet Gürkan arkadaş ıma cevap 

vermek isterim. Arkadaş ım, sosyalizmi de menedel im, diyor. Bunu de

mek çok güçtür. Ahmet Gürkan arkadaşımdan Avrupa 'da gazete ile, 

m e c m u a ile neşredilen siyasi fikir hareketlerini takip etmesini rica ede

rim. Bugün dünyada kızıllığın, dünya emperyalistl iğini yapan kızıl l ığın 

en büyük düşmanı her memlekette sosyalist partilerdir. Bugün Fran

sa'da, İtalya'da, İngiltere'de, Amerika 'da kızılların karşıs ına sosyalistler 

çıktığı için Komintern ve Moskova çı ldırmaktadır. Çünkü onun ihtilâlle 

yapmak istediğini sosyalistler sulh namı alt ında yapmaya çal ışmaktadır . 

Bu bir. Bu hususu fikir cereyanlarını takip eden arkadaşların tetkik et

melerini rica ederim. 

İkincisi; memleket imizde mevcut partilerin en kuvvetl i leri olan ve 

Mecl iste temsil edi lmekte bulunan üç partinin programlar ını tetkik ede

l im. Cumhur iye t Halk Partisi programını objektif bir fikirle tahlil edecek 

olursak, devletçi l iğinden halkçıl ığına ve iktisadi doktrinine kadar sosya

listtir. Demokrat Parti programını alacak olursanız, grev hakkını tanıma

sından, mutedi l devletçilik ve inkılâpçılık prensiplerine kadar sosyalist

tir. Bunun dışında Millet Partisinin tüzüğünü ele almış, tröstlere karşı 

mücadeley i , l iberalizm sistemini kabul etmiş o lmasına rağmen, tam ma

nasiyle sosyalisttir; İsviçre tipi parti lerden biridir. Binaenaleyh bunlar bir 

vakıa olarak memlekette yaşarken; burada biz cebir unsurunu kaldıra

rak, memleket te sosyalist partisi kurulursa bunu önliyel im endişesiyle 

içt imai fikir hareketlerini, hukuki normal fikir hareketlerini hiçbir suret

le bu gibi endişelerle önlemek mümkün değildir arkadaşlar. Her içt imai 

fikir hareketi , ne gibi müeyyideler koyarsanız koyunuz, yaşıyacakt ır . 

Hulâsa ediyorum arkadaşlar; dekan bir ceza profesörünün, bir hu

kuk doçent inin ve bir temyiz reisinin ortaya attığı fikirleri, bir polit ikacı 

hukukçu, gazeteci hukukçu milletvekili arkadaşlar karşıladılar. Şahsi

yetlerini selâmlayarak ancak ekalliyette kalmış görerek ekseriyet in fikri

ni bel ir tmek isterim. 

İzhar o lunan fikirlere nazaran arzediyorum. Bunu gayet iyi ö lçmemiz 

lâzımdır. Aks i halde cemiyet hayatımıza uymaz. İlerde yeni bir tadil yap

maya mecbur kalırsınız arkadaşlar. 

B A Ş K A N - Müsaade ederseniz 15 dakika istirahat için o turumu kapı

yorum. 
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BAŞKAN - Yok lama yapacağız. 

(Yok lama yapıldı. ) 

BAŞKAN - Çoğunluğumuz vardır, o turumu açıyorum. Söz Faik Ah

met Baru tçunundur . Buyurun. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Aziz arkadaşlar, bir noktanın 

fevkalâde ehemmiyet i vardır. Hedefleri idealistler gibi tespit ederiz ama, 

hedeflere bizi götüren yolları realist olarak tâyin etmeye mecburuz . Ga

ye, bozguncu hareketlere karşı rejimin esaslarını ve hürriyet ler imizi bo

ğucu bozguncu hareketlerden korumaktır . Ne bunun için lüzumlu kanu

ni müeyyideler i vuzuhla sarahatle ve maksadımız ı temin ve aşmayacak 

bir tarzda tespit etmektir. Hükümet in getirdiği tasarının gerekçes inde ta

kip edi lmesi lâzımgelen yollara ait formüller şu şekilde belirti lmiştir. 

Hâkimin eline vereceğimiz müeyyideler o şekilde vuzuh ve sarahati 

ihtiva etmelidir ki, hâkim suçu teşhiste tereddüde düşmesin , bu bir. 

Vatandaş hangi nevi efalin memnu, hangi nevi efalin m e m n u olmadı

ğını sarahatle bilsin. Ondan sonra yapmış o lduğumuz bu tadiller demok

ratik inkişafımıza mâni olmasın. Bilâkis demokrat bir memleket in Ceza 

Kanununun havasına uysun. 

Hatırlarsınız, arkadaşlar kanunun heyeti umumiyes i üzer inde konu

şurken sarahatla söyledim. Cumhuriyet partileri arasında müşterek ola

rak müdafaası vücup ifade eden esaslı meselelerden birinin üzer indeyiz . 

Rej imin esaslarına taallûk eden bir mesele üzerindeyiz. Bu meseleyi ni-

zamlamak bahsinde müdafaasiyle mükellef o lduğumuz prensipleri tama-

miyle göz önünde bulundurmamız iktiza eder. 

Biz arkadaşlar, parlamenter sistemin lüzumuna samimiyet le kani ol

muşuzdur . Büyük Millet Meclisi olarak, Demokrat Parti ve muhalefet 

partisi olarak ve memleket in münevverleri olarak. Bu sistemin icabını 

bal ta lamak zihniyeti içinde olmak hatır ve hayal imizden geçmemek ikti

za eder. Biz hürriyetlerimizi boğmayı prensip olarak ele alan bir cereya

nın önünü almak için tedbir, müeyyide düşünüyoruz . Hürriyet ler imizi 

vermeyi demokrat ik inkılâp esaslarını teşkil eden hürriyetleri takyide tâ

bi tutmayı hatır ımızdan geçirmeyiz. Ve sebep yoktur. Cebir unsurunu 

kaldıral ım, neden?. 

Çünkü komünist l ik sosyalist kisvesine bürünerek de girebi lmiş. O 

halde bir sosyalist kisvesine olduğu gibi, bir liberal partinin kisvesine bü-
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rünerek de gelebilir, şu veya bu partinin kisvesine bürünerek de gelebi

lir, şu veya bu kisveye bürünerek gelebilir düşüncesiy le memnuiyet ler 

koymayı tasarlarsak o vakit şu partileri kaldıral ım noktas ına kadar gidi

lir. Hâş im paşa politikası... Hani şu mektepleri kaldıral ım da rahat ede

l im polit ikası. Hayır, böyle bir şey elbette ki düşünülemez arkadaşlar . 

Sosyal izmin kaldırı lmasını yüksek meclisin isti lzam edeceğini asla 

zannetmiyorum. O takdirde, demokratik bir nizamın, içine g irmiş bir 

memleket olarak üyesi bulunmakla ayrıca hakkiyle öğündüğümüz mede

niyet âlemi karşısındaki vaziyetimiz ne olur. Bugün bir çok demokras i 

lerde sosyalist partileri iktidar mevkiindedirler. Norveç'te, İsveç'te sosya

listler, Belçika'da hıristiyan sosyalistler, İngiltere'de daha düne kadar 

Travall iste Partisi ikt idarda idi. Norveç'in iş başında bulunan Sosyalist 

Hükümet in in tedbirlerine dair bir yazı okudum. Bir İngiliz muharr ir i git

miş tetkiklerde bu lunmuş, bir çok kimselerle temasta bu lunmuş , bu ara

da muhalefet partisiyle de temasta bu lunmuş. (Orada muhafazakâr lar 

muhalefettedir . ) Bu İngiliz muhabir i gördüklerini yazıyor. Orada diyor ki; 

realist bir sosyalist komünizme karşı panzehirdir, diyor. Bugün komü

nizmin nazar ında sosyal izm niçin düşman addedil iyor. Onun gayesinin 

husulüne muhal i f ve engel olduğu için. 

Sosyal izmi menedebi lecek bir esası Ceza Kanunun derpiş etmesi bizi 

Garp demokras i âleminin karşısında düşününüz ne hale getirir, mevki-

imiz ne olur? Allah rızası için böyle şeyleri düşünmeye l im. Ve düşünme

ye de bir sebep yoktur. Bilâkis demokrat ik hürriyetlerimiz üzer inde titiz 

olacak ve onları müdafaa edeceğiz. Bizim başardığımız inkılâbın en güzel 

eserlerini komünizme karşı lâzımgelen tedbirleri a lmak suretiyle koruya

cağız; fakat bunu yaparken hürriyetlerimizi takyit etmeyi düşünmeye lü

zum hissetmek için ortada hiçbir sebep olamaz. Yerine münhas ı r ve 

maksur olarak alınacak tedbirler. 141 inci maddenin birinci f ıkrasında 

vuzuhu ve sarahati maksada münhasır olarak sağlayacağız va tandaş an

layacak, hâkim anlayacak. Vatandaş anlayacak; şu memnundur ; hâkim 

de anlayacak; kıstas budur, unsurlar bunlardır. Binaenaleyh "cebir" un

suru yerindedir. Hattâ ben bu maddenin fıkraları üzerinde bâzı mütalâ

alar ileri sürmeyi düşünüyordum. Bütün bu bozguncu hareketler hep 

Anayasa nizamını hedef tutar. Devletin iktisadi nizamı, içt imai nizamı; 

Anayasa ile müesses olan nizamlardır. Komünizm bu nizamı y ıkmak is

tiyor. Binaenaleyh biz bu fıkralarda Anayasaya dayanan nizam ve düzen 

bozmaya matuf olarak bu faaliyetlerin tariflerini vuzuhland ı rmak sure-
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tiyle bütün ipham ve tereddütleri ortadan kaldırmış oluruz. İpham namı

na bir şey kalmaz. Diğer, demokrat memleket lerde komün i zme karşı alı

nan kanuni müeyyidelerle gördüm, bütün tarif ve unsurlar ı getir ip Ana

yasaya dayamakla tamamlıyorlar, sınırlarını sarih olarak göstermiş olu

yorlar. 

Evvelki gün Belçika'nın bir tedbirinden bahsett im. Getiriyor, memle 

ketin istikbalini tarif etmeyi hedef tutan efali Anayasaya muhal i f o lan ha

reketler olarak sınırlandırıyor. Senin bütün hürriyetlerin Anayasada; ana 

prensipler in orada. O hürriyetleri ve o nizamı yoketmek isteyen bozgun

cu bir hareket in karşısındayız. Bu memlekete karşı tedbirler al ırken Hü

kümet in esbabı mucibesinde belirtildiği veçhile tarifler, kıstaslar sarih ol

malıdır. Tarifler sarih olmalı, kıstaslar sarih olmalı, maksat lar ı aşacak 

tatbikata meydan vermemek için, hattâ tatbikatta hâkimler i tereddüde 

düşürecek iphamlardan kurtarmak için maksada münhas ı r o lmak üzere 

katiyet ifade etmelidir. Genç demokrasimize yakışır şekilde Ceza Kanu

numuz -Hükümet in tasarısında böyledir, diye boyuna tekrar ed iyorum-

demokrat bir memleket in Ceza Kanununun havasına uydurmal ıy ız . (Bra

vo sesleri) Biz im Ceza Kanunumuzun havası artık geriye doğru bakan, ge

riye giden hükümler in havası olmamalıdır arkadaşlar. (Alkışlar) 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar ; 

mevzuubahs meselede cebir kel imesinin metinde ipkasını i l t izamen mü

talâa dermeyan eden arkadaşların tasvir buyurduğu vehamet şekl inde 

bir kanaate sahip değil im. Cebir kelimesi kanundan kaldırı ldı mı bü tün 

hürriyetlerimiz elden g idecekmiş gibi bir düşünceye sahiptirler. Bu, sa

dece bir tevatürden ibarettir. Böyle bir düşünce tamamiy le nazari bir dü

şüncedir . Bunun ispatı gayet kolaydır. Çünkü mer'i o lan kanunda cebir 

kel imesi mevcut olmadığı halde bâzı hürriyetleri ifna edercesine mevcut 

parti lerin kapatı lması vakıası asla vukubulmamışt ır . 

İkinci mesele; bana Faik Ahmed Barutçu fırsat verdikleri için arzedi-

yo rum, İsviçrelilerin ç ıkarmış olduğu kanundan bahsetti ler. Suçun âm

mece, vatandaşça ma lûm olması için, gayet iyi tarif edi lmiş o lmasının ör

neği olarak getirdiler ve bu kürsüden izah ettiler. Bu bir saatlik konuş

masın ın mihverini bu teşkil etti. Sayın arkadaşıma derhal arzedey im ki, 

getirdikleri örnek, kaziyenin tam aksini ispat edecek mahiyettedir . (Sağ

dan bravo sesleri). Çünkü, o İsviçre Kanununun ist ihdaf ettiği vatanın âti

sini, istikbalini tahrip edici hareketler nerede başlar, nerede biter, rengi, 

mahiyet i nedir, tamamen gayr imalûm. Suçun tarifi o larak t amamen 
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umumi bir tâbir getirilmiş ve bu suçlar bu neviden bir fiil için memurla

rı memuriyet ler inden uzaklaştırmayı da hüküm altına almıştır. Hüküme

te, bu kadar umumi bir tâbirle, bu kadar gayr imuayyen bir tarifle suç is

nat edi lmiş olan bir memuru memuriyetten ç ıkarmak hak ve salâhiyeti

ni buna ist inaden vermek.. . Ben şaştım; Faik Ahmet Barutçu arkadaşı

mız dikkatl i bir arkadaşımızdır, hukukçudur, nasıl olur da vatanın istik

bal inin tahribine matuf hareketler tâbirinden suçun gayet iyi tarif edil

miş o lduğu mânasını çıkarır ve getirir de o suçun iyi tarif edi lmiş olma

sının örneği olarak ifade eder. Hakikaten şaştım. Bizim maddemiz i ala

cak olursanız suç on kat daha iyi tarif edilmiştir. Bir an için durunuz , va

tanın âtisinin tahribine matuf hareketler, bunlar nedir? Sosyal istte, l ibe

ralde başka başka şeylerdir. Dedikleri şekil üzerindeki misal i t amamen 

yanl ış olarak getirmişlerdir. 

Arkadaşlar , biz vatanı müdafaa etmek maksadiy le böyle bir kanun 
getirdik. Hürriyetlerimizin mevcut olabilmesi için evvela bir vatanın mev
cut olabi lmesi lâzımdır. Vatanın mevcut olabi lmesi için, ist ikbal imizin 
mahfuz bulunması lâzımdır. Bu da, evvelâ bir istiklâl davasıdır . Polit ika 
yapabi lmek için, üzerinde yaşayabi lmek için, vatandaş olabi lmek için bir 
vatanın mevcudiyet i şarttır. Bu dâva, biz im dâvamız şimdi hürriyetleri
mizle beraber vatan hudutlarının müdafaası , bâkamız ın müdafaas ı me
selesidir. Hiç kimsenin vatandaş hürriyetine tecavüz etmek akl ından geç
mez. Nazariyeleri bir tarafa bırakarak hakikatlarla temasa geçmek zama
nı gelmiştir. 

Burada nazari olarak ileri sürülen mütalâalarla, yapı lan edebiyat la 
Nâz ım Hikmet de müdafaa edilir. Her dâvayı talil ve tağşiş için nazariye
den, edebiyattan, tarihten misaller get irmek ve dâvayı tağşiş e tmek 
m ü m k ü n olur. Müsaade ederseniz; söyleyeyim ki, bugüne kadar bu mev
zuda çeki len ıstırap, vatandaş hürriyetlerinin tehdit alt ında bu lunmas ın
da değil, aksi olarak mevcut hükümler in kifayetsizliği yüzünden cemiye
tin tehl ikeye düşürülmesi ist ikametinde tecelli etmiştir. Bunun aksini id
dia e tmek zordur. 

Bu cebir kelimesi mevcut olmadığı halde dahi, hakikaten kanunun 
ruhuna göre tecziye edi lmesi mat lup olan, zaruri olan binlerce, on bin
lerce fiil ve hareket tamamen cezasız, hattâ takipsiz kalmıştır. İşte cemi
yet in ıstırabı buradadır. 

Şimdi bu umumi hürriyet kisvesine bürünerek, hürriyet elden gidiyor 
şekl inde bunu huzurunuza getirmek, maksadı gözden kaybetmek netice
s inden başka bir şeye yaramaz. Ben, hürriyet için endişe çeken arkada
ş ıma diyebil ir im ki, aşırı sağcılık, aşırı solculuk kanunu getiri ldiği z aman 
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-şimdi yerlerimiz biraz değişmiştir, biz orada oturuyorduk, kendileri bu
rada oturuyorlardı- o kanunda cebir kelimesinin mevcut olması lüzumu
nu, hürriyetlerimizi muhafaza bakımından, müdafaa etmek hususunu ih
mal etmiş olduklarını kabul etmeleri lâzımgelir. O kanun yapı l ırken ken
dileri pekâlâ ve elbette bu hukuki mütalâalarda ve hürriyetin müdafaası 
tarafında bulunmaları icabederdi. Şimdi bu kadar fazla hassasiyeti ben 
nabeca görmekteyim. Vatandaş hürriyetleri tahdit alt ında değildir. Böyle 
nazari mütalâalarla hedeften uzaklaşmak doğru değildir. Biz hükümet 
olarak getirmiş o lmamıza rağmen burada meseleler konuşulup kanaatle
rin değişmesini mucip delille ortaya çıktıktan sonra yazılı olarak get irmiş 
o lduğumuz metinden inhiraf etmekte tereddüt göstermemekteyiz . 

Bu sözleri daha evvel Adalet Bakanı arkadaşımız ın hükümet namına 

"cebir" kel imesinin kalkmasında mahzur görmemektey iz şekl inde yaptığ ı 

beyanı tasarının metinde kabul etmiş o lduğumuz bir esastan inhiraf mâ

nasında alarak bizi kusurlu görmemeniz i rica için söy lüyorum, bu izaha

tı y apmak lüzumunu hissettim, arkadaşlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Faik Ahmed Barutçu. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Ben daha evvel söz istemişt im. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Trabzon) - Başbakana cevap vereceğ im. 

BAŞKAN - Artık bilahara. Buyurun Osman Bölükbaşı . 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Muhterem arkadaşlar; siyasi bir 

part inin mümessi l i sıfatiyle bu mevzuda memleket in itibarı bak ımından 

ehemmiyet l i telâkki ettiğim bir nokta üzerinde durmak lüzumunu hisset

t im. 

Eğer bir siyasi partinin mümessi l i o lmasaydım, Faik A h m e d Barutçu 
arkadaşımız ın güzel sözlerine ilâve edecek başka bir sözüm olmazdı . 

Burada bir arkadaşımız sosyalist partilerin de yasak edi lmesi talebin
de bu lundu. 

Evvelki günkü beyanat ımda 163 üncü maddeyi tenkid ederken bu 

madden in komünist l iğe ait diğer maddelerle aynı seviyede tutulmasını 

tenkid ederken eğer komünist din kisvesine bürünür bu it ibarla bu mad

deyi de beraber getirdik gibi bir müdafaa siperine çeki lmek m ü m k ü n gö

rülüyorsa buna verilecek cevap şudur : Demişt im ki, komünist l iğ in gir

mediğ i kisve yoktur. Sosyalist de görünebilir komünist , gayesinin bir va

sıta olarak dinci de gözükür, herşey gözükür. Şimdi sosyal izmi de mi ya

sak edeceğiz. Elbetteki hayır. Hükümet de böyle düşünmüyor demişt im. 

Binaenaleyh evvelki beyanımı bu hâdise dolayısıyla bir kere daha tekrar 

e tmek ist iyorum : 
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Millet Partisi, bir parti olarak Neo-liberal bir sistemi kabul etmiştir. 
Mutedi l l iberal olarak tercüme ediyoruz. Programında sosyal izmi açıkça 
reddetmişt ir . Fakat bir akideye taraftar o lmamak, o akideyi yasak etmek, 
ağızları t ıkamak mânasına gelmez. Faik Ahmed Barutçu 'nun da ifade et
tiği gibi bugün medeni dünyada sosyal izme giden birçok memleket ler 
vardır. Sosyal izmin bu kadar alıp yürüdüğü bir devirde, biz imle dost olan 
birçok memleket ler bu yolda giderlerken sosyal izmi yasak edel im demek 
tasavvuru mümkün olan bir şey değildir. (Soldan öyle bir şey yok sesleri). 
Bakınız bir arkadaşınız ne diyor? 

Muhterem arkadaşlar; mademki ehemmiyet l i bir meseledir, parti ola
rak hassasiyet imizi göstermeliyiz, aleyhimizde bir propaganda yapı lma
sın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde sosyal izmin aleyhinde bu lunan 
kimseler de vardır diye bir arkadaşın fikrini büyüterek. . (Bir kişinin şahsi 

fikri sesleri). Propaganda yapmak isteyenlere mâni o lmak için hassasiyet i
mizi ifade ediyoruz. (Soldan parti ve hükümet fikri değil sesleri). Val lahi biraz 
evvel bir arkadaşımız da konuştu ama sormadım. 

Arkadaşlar ; hükümet fikri değildir, diyorlar. Ben hükümet fikri ola
mayacağını , olmadığını birinci konuşmamda arzetmişt im. 

Muhterem arkadaşlar; belki benden ziyade cevap vermek Faik A h m e d 
Bey arkadaş ımıza düşerdi. Fakat biraz evvel burada cereyan etmiş olan 
bir hâdise, benim de bir mesele üzerinde durmamı icabettiriyor. 

Sayın Menderes, bir hükümet başkanı olarak 11 aydanber i encümen
de bu lunan kanun tasarısında hata ettiğini müzakere edi ldiğinin ikinci 
günü burada ifade edebil iyorlar. Nasıl Menderes hata etmişse bu arka
daş da hata etmiş olabilir. Farzediniz ki o zaman suiniyet sahibi idi de 
söylemedi . Hakikati suiniyet sahibi olanlar da bu kürsüde söyleyebil ir. 
Prensiplere sadakatten bahsett iğimize göre bu da bir prensip. (Particilik 
yapıyorsun sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; aynı şeyleri Başbakan söylüyor particil ik ol
muyor da Bölükbaşı söyleyince particilik oluyor. (Öyle şey yok sesleri). Ne
den bu iki manal ı politika oluyor. (Soldan gürültüler) 

B A Ş K A N - Sadede gelel im efendim. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Müsaade buyurun, milletvekil i ol
duğumuza göre bu kürsüde Menderes ' le başkasının hak bak ımından far
kı yoktur. O arkadaş söylerken sükûnetle dinl iyorsunuz, aynı mevzuu 
ben söylerken niçin hiddet leniyorsunuz? (Soldan gürültüler) 

B A Ş K A N - Devam buyurun. 

KEMAL Ö Z Ç O B A N (Afyon Karahisar) - Halk Partisini müda faa ediyor
sun. 
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O S M A N BÖLÜKBAŞI (Devamla) - Ben hakikati müdafaa ed iyorum. 

Kimin işine yararsa yarasın. 

Muhte rem arkadaşlar, cebir unsurunu bizzat Hükümet teklif etmişti , 

üzer inde mütehassıslar durmuş, Adalet Komisyonu durmuş , profesörler 

celbedi lerek bu mesele müzakere edilmiş ve bu kadar ince tetkikten geç

tikten sonra karşımıza gelen bir tasarıda bulunan cebir unsurlar ının bu

rada yapı lan kısa bir müzakereden sonra kaldır ı lmasının doğru o lduğu

na kaani deği l im. Cemiyet in, siyasi veya hukuki bir nizamını yok etmek, 

seyyal bir tâbirdir. Her siyasi parti cemiyetin hukuki n izamında bir deği

şiklik yapmak dâvası ile ortaya çıkar. Eğer cebir unsurunu ortadan kal

dıracak olursak, Profesör Faruk Erem'in de dediği gibi bu madden in şü

mulüne g irmeyen hiçbir fikir hareketi, cereyanı düşünülemez . 

Sayın Menderes, bu tasarıyı, hürriyeti korumak için getirdiklerini ifa

de ettiler. Tasarıda, esbabı mucibede bu yazılı. Madem ki, hürriyeti ko

rumak endişesiyle hareket ediyoruz, hürriyeti teminat alt ına a lmak, kö

tü tatbikına mâni o lmak için cebir unsurunu muhafaza e tmekte ne gibi 

mahzur tasavvur edil iyor? Bendeniz burasını an layamadım. 

Eğer hakikaten cebir unsurunun muhafazasında bir mahzur varsa 

bu tasarıyı getiren Hükümet , 11 ay encümenlerde müzakere lerde hazır 

bu lunan hükümet , âlimleri çağırıp müzakere eden Adalet Encümeni bu

raya gelip bunun esbabı mucibesini izah etsinler. Yoksa mücerret Hükü

met ısrar etmiyor sözünün kimseyi tatmin etmeyeceğini arzetmek iste

r im. 

BAŞKAN - Adalet Bakanı. 

Affedersiniz, tüzüğe göre takaddüm ediyor. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Arkadaşlar , 

kanunun metni sarih; buradaki müzakerelerde geçen ifadeler ve Hükü

metin ve arkadaşlar ın ifadeleri sarih. Böyle olduğu halde metni kanun 

haric inde birtakım kıyaslarla partilere karşı olur gibi t amamen indî mâ

nalar çıkardılar, orta yerde maddenin hudut ve şümulü ve bütün ifadesi 

sarih ve aşikârdır. Bunun haricinde şu şekilde veya bu şekilde bir takım 

kıyaslarla mevzuu karıştırmak, genişletmek, daha doğrusu mütebel l i r fi

kirleri yanı l tmak meselesinin nereden geldiğini an layamıyorum arkadaş

lar. Bir gasıp vardır, bir hırsızlık vardır, bir yankesici l ik vardır. Gasıp 

cehrendir , ceza görür. Hırsızlık hufyetendir o da ceza görür. B inaenaleyh 

bir mal ın başkasına geçmesi nasıl cebrî o lmadan da bir suç ise, cemiyet 

hayat ında nizamı içt imainin bozulmasına geçerek yapı lacak hareket lerde 

cebren de olabilir, cebirsiz de olabilir. Fakat bu, şu veya bu fikir hareke-
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tinin gayr imeşru bir hareket gibi tekarrür ettiri lmiş bir madde değildir. 

Bu itibarla madde gayet sarihtir. Bu gibi kıyasi mütalâalar ın yer inde ol

madığ ı kanaat indeyim. 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - A m m a bunu Demokrat Parti müda

faa etmişti . 

FAİK A H M E T BARUTÇU (Trabzon) - Aziz arkadaşlar ım; ben meseleyi 
po lemikle bit irmek noktai nazarında değil im. Esasen bu mesele polemik 
mevzuu değildir. Bu mesele millî bir meseledir. Onun için meseley i bu za
v iyeden müta lâa etmek icabeder. İdeallerimize bağlılık kadrosu içinde 
tedbirlerimizi düşünmek durumundayız . Biz yardımcı fikirler get i rmek 
arzusiyle geldik ve konuşuyoruz. İktidardaki arkadaşlar ımız ın da bize 
anlayışla mukabele etmesini istemek hakkımızdır. Adalet Bakanın ın söz
lerini hiç beğenmedim. Zihinleri bulandırmak, b i lmem şu, maksat la ko
nuşmak gibi sözler sarfetmek bu kürsünün seviyesine yak ışmaz . Hele, 
Adalet Bakanının l isanına hiç yakışmaz. Yer inde bu lmadım Adalet Baka
nının sözünü, doğru değil. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Bu seviye 
meseles i değildir. 

FAİK A H M E T BARUTÇU (Devamla) - Ben, Büyük Millet Meclisi kür
süsünün seviyesinden bahsett im. Sözlerimi bilerek ve tartarak konuşan 
bir arkadaş o lduğumu bütün Demokrat Partili arkadaşlar bilirler. 

VASF İ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane ) - Ben b i lmiyorum. 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - Bi lmiyorsan her halde sen de 

öğrenirsin. 

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane ) - Öğreneceğim de yok. 

FAİK A H M E T BARUTÇU (Devamla) - Arkadaşlar, mevzuu kaybetme
ye l im ve istikametini değişt irmek için gayret sarfına da lüzum yoktur . 

Vakt iy le bu mevzu Büyük Millet Meclisine geldiği zaman cebir unsu
ru üzer inde durulmamış, müdafaa edi lmemiş. Durulmamış , müdafaa 
ed i lmemiş olabilir, dâvamız zaten eksikleri tamamlamak ve eksik yapı l
mış olanları, yanlış yapı lmış olan şeyleri artık tekrar lamamak ve asla 
maz iden misal a lmamak, ileriye doğru bakarak eksikleri tamamlamakt ı r . 
Tam yeri gel ince, tam düzenlenmesi iktiza eden noktalar gel ince, eskiden 
böyle idi demek bence doğru değildir. Mühim olan diğer nokta, Sayın 
Menderes ' in dedikleri cebir unsuru esasen maddenin bünyes inde mevcut 
o lmadığı zamanlardaki tatbikatın herhangi bir partinin teşekkülünü me-
nedici olmadığıdır. Kendilerinin bir sözünü kendilerine hat ır lacağım. 
Şemsett in Günaltay kabinesi zamanında Ceza Kanununun matbuat hür
riyetine taallûk eden... 
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SUAT BAŞOL (Zonguldak) - Maziden misal al ıyorsun. (Gülüşmeler). 

FAİK A H M E D BARUTÇU (Devamla) - İleriyi tenvir maksadiy le , ileriyi 

tenvir edici o lmak üzere. Şemsett in Günaltay bunları biz tatbik etmeyiz 

dediği zaman; siz tatbik etmeyebil irsiniz a m m a biz kanuni teminat iste

riz demişlerdi . Doğrudur. Siyasi, şahsi teminat esaslı teminat o lmaz, 

bunlar nazari şeylerdir. Hakikatta kanuni teminat lâzımdır. 

Biz ikt idarda iken 161 inci madde unutulmuş idi. Çünkü tatbikatı 

yoktu. Bu maddenin tedvini Atatürk 'ün hastalığı zamanına rast ge lmiş . 

Atatürk ' ten sonra acaba ne olur, rejime karşı bir hareket olur m u diye 

endişe hissedilmiş.. . O zamanki arkadaşlara sordum, nereden ç ıkmış bu 

kanun diye, o arkadaşların söylediğine göre Hükümet Adalet Komisyonu

na ge lmiş ve sırf söylediğim endişeleri bertaraf e tmek maksadiy le bu 

maddey i hazırlamışlar. A m a o maksada göre hazır landığı için sonradan 

lüzum hâsıl o lmayan tatbiki hiç hatırü hayale ge lmemiş . A m a yeni ikti

dar zaman ında tatbika başlanmıştır. Demek ki mevcut olan tatbik edil

mez, endişeye mahal yoktur denemez. Ve onun için, huzur için kanuni 

teminat lâzımdır. 

Bir arkadaşımız cebir unsuru maddede o lmazsa bu sosyalist parti le

rin teşkil ine mâni bir vaziyet ihdas eder dedi mi? dedi. Ve komisyon na

mına bu böylece ifade edildi. Ve birçok arkadaşlara bu fikir lâyih oldu. 

Bu vaziyette Sayın Menderes bir defa esasta beraber o lduğumuzu ifa
de etmiş oluyor; çünkü böyle birşey varit olmaz diyor. Cebir unsurunun 
yaz ı lmamas ı hürriyetleri takyit için bu bakımdan bir mahzur arzetmez 
diyor. Esasta beraber o lduğumuza göre; mademki mahal l i tereddüt ve iş-
t ibah olmuştur, bunu sarahatle ifade etmekte yani maddeye cebir unsu
runu i lâvede bir mahzur yoktur. Fazla olarak vazıh o lmuş olur. 

Sonra dediler ki; Barutçu nasıl oldu da, Belçika'da memur lar hakkın
daki bir müeyyideyi sadece memleket i tahrip eden fiil lerden bahsett iğ i 
halde bize vuzuh bakımından esaslı örnek olarak gösterdi, dediler. 

Efendim, ben onu şunun misali o lmak üzere arzett im. Memleket in is

tikbalini tahrip eden efal sözü gayet müphemdir . A m a onu Anayasa pren

siplerine muhal i f olan kaydına getirip bağlıyor. Bu suretle va tandaş han

gi nevi efalin maksut o lduğunu vazıhan anlamış oluyor. Onu bu bak ım

dan misal olarak getirdim. Bizim dediler getirdiğimiz metin, sarahat ve 

vuzuh bakımından, bundan daha ileridedir. Zaten gayemiz daha çok vu

zuh ve sarahati i ltizam ve temin etmek o lduğuna göre ve maddedek i ce

bir unsuru da bu vuzuh ve sarahati temine matuf bu lunduğuna göre ih

tilâf ettiğimiz bir nokta o lmamak lâzımgelir. Sarahat istiyor muyuz? İsti-
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yoruz. Mahal l i tereddüt o lmuş mudur? Olmuştur. Sosyal ist parti lerin 
teşkil inin bertaraf edilmesi mevzuubahs olmadığını kabul ediyorlar mı? 
Ediyorlar. O halde bir cebir unsuru ile bütün tereddütleri bertaraf ede
cek kanuni teminat sağlamak da iktiza eder. 

Dediler ki memleket in ve vatanın bütünlüğü ve varlığı mevzuubah is -
tir. B inaenaleyh varlığı mevzuubahis olan bir mevzuda tedbirler al ınırken 
artık hürriyetlerimizin kaybından endişe izhar etmenin yeri değildir, de
diler. 

Başbakanın işaretinden anl ıyorum ki, öyle dememişler , çok şükür. 
Demokrat ik hürriyetler biz im üzerinde titrediğimiz terakki yo lunu açan 
esaslardır, o hürriyetleri korumak için bu kanunu yapıyoruz, deniyor ve 
öyledir. O halde o hürriyetleri muhafaza yo lunda endişeye hiçbir suretle 
yer v e rmemek tabiîdir. 

Hulâsa başladığım noktaya dönerek söyleyeyim ki, maksad ım mev
zuu bir polemikle bit irmek değildir. Hakiki ideallerimize bağlı, gayemize 
bağlı ka lmak kadrosu içinde tedbir aramak yolundayız. Bu tedbirlerin 
icaplarını ihmal e tmemek hususunda Hükümet in bize biz im de Hüküme
te yardımınız olmalıdır. Birbirimizi tamamlamal ıy ız . (Sağdan bravo sesleri) 

BAŞKAN - Kâmil Boran, buyurun. 

M E H M E T KÂMİL B O R A N (Mardin) - Arkadaşlar ; Sayın Menderes Hü
kümet in in yüksek huzurunuza getirdiği tasarıda cebir unsurunu esasını 
şart kılmıştır. 

Madden in asl ında cebir unsuru vardır. Çünkü komünizmde tahak
k ü m vardır, komünizmi diğer fikirler cereyanlar ından ayıran fikir cebir 
unsurudur . Komünizmin korkunç tarafı ve gayeyi cebir yo lu ile, terör ile 
tesis etmiştir. Cebirsiz suç tahakkuk edemez arkadaşlar. Esasen komü
nistlerin metot ve nizamlar ında cebir mevcuttur. Faruk Eren, değerl i pro
fesör arkadaşın Adalet Komisyonu müzakereler inde aynen şu sözleri söy
lediğini hatır l ıyorum. Tahmin ederim ki Sayın Menderes ve Samet Ağaoğ-
lu orada mevcuttu. "Maddeye cebir unsurunu koyan, cebir unsurunu 
ilâve eden hükümet i takdirle karşı lar ım" demişti . Bunu şimdil ik geri al
malar ını yer inde görmüyorum. 

Necip Bilge arkadaşımızın izahları ve diğer arkadaşlar ımın ileri sür
dükleri fikirler yerindedir. Bunun maddede aynen kalması yer indedir . 
İtalyan Ceza Kanununun asl ında da mevcuttur. Kıymetl i cezacı arkada
şımız Rifat A labay bunu bilirler. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

B A Ş K A N - Hüseyin Ortakçıoğlu? 
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HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) - Muhterem arkadaşlar ; Adale t 
Komisyonunda bu kanunun yalnız 141 inci maddesinin müzakeres i tam 
bir ay devam etmiştir. Bu müzakereler sırasında, komisyonda bu madde 
konuşulurken cebir unsurunu kaldıralım mı, kald ırmayal ım mı mese le
si üzer inde uzun münakaşalar cereyan etti. Hukuk Fakültesi hocalar ın
dan Faruk Erem, Sulhi Dönmezer arkadaşlarımız da komisyonda buna 
dair uzun uzun izahat verdiler ve neticede komisyonumuz şuna kaani ol
muştur ki, cebir unsurunun bu maddede bulunması lâzımdır. Eğer ce
bir unsurunu bu maddeden kaldırırsak bu maddenin tatbikatı alabildi
ğ ine geniş lemiş olur. Nitekim komünizmin geniş mânasın ı derinl iğ ine 
kavramış olan hâkimlerimizin azlığını bizzat hükümet sözcüsü Adale t 
Komisyonunda belirtmiştir. Bu kanunun maddesinde "cebir" unsurunun 
kalkması o kadar mühim bir rol oynamaz. Haddizat ında komüni zmin 
içinde cebir unsuru mevcuttur. "Cebir" kelimesi kaldırı lmış olsa bile un
sur mevcuttur. Çünkü komünizmin tatbikatı da ima cebre dayanacakt ır . 
Şu halde "cebri" niçin koyuyoruz? Maddenin suç unsurlar ını sağ lamak 
bak ımından hâkime tatbikatta bir kıstas olsun diye konmuştur . O za
man hükümet sözcüsü olan sayın zat komisyonda "cebir" unsurunun 
kaldır ı lmasına taraftan bulunuyordu ve hararetle müdafaa etmiştir. De
miştir ki : "Dünkü nizamımızla bugünkü nizamımız aynı değildir, "cebir" 
unsurunu koymak mecburiyet indeyiz. Aksi takdirde bu kanunun tatbi
katı biz im istediğimizden başka şekilde tecelli edebil ir." 

Benim burada başka söyleyecek sözüm yoktur. Sadece Adalet Komis
yonunda uzun müzakereler sonunda cebir unsurunun ka lmas ına karar 
vermişt ik. Bir önerge vermek suretiyle, esaslı surette tetkik ed i lmeden, 
buraya uzun incelemelerden sonra getirilmiş olan kanunu kısa bir mü
talâa ile değişt irmek daima hatalı oluyor. Af Kanununda da bu hata çok 
işlendi. Bunu esaslı surette tetkik etmeyen arkadaşlar ın sathi bir müta
lâa ile, uzun çal ışmalarla hazırladığımız, diğer maddeler le tenazur hal ine 
getirdiğimiz hükümler i karışık ve vuzuhsuz bir hale get irmelerini doğru 
bu lmuyorum arkadaşlar. 

BAŞKAN - Necip Bilge, buyurun. 

NECİP BİLGE (Niğde) - Muhterem arkadaşlar, sözüme Adalet Bakanı 

nın, "Bir kel imenin ç ıkmasından neden bu kadar aksi mânalar çıkarıl ı

yor " şekl indeki ifadesi ile başlamak istiyorum. Bir ke l imenin g irmesi ve

ya ç ıkması ile suçun mahiyet i değişebilir veya bir fiil suç olabilir. Kendi

si bir misal verdiler; ben de bir misal vereyim. 

Evli o lmayan kimseler arasında rıza ile yapı lan cinsi münasebe t suç 

sayılmıyor, fakat cebren vâki olduğu takdirde bu bir suç sayılıyor. 
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Buraya da cebir unsuru koymadığımız takdirde hâdiselerin nereden 
başlayıp nerede biteceğini hâkim takdir etmeye imkân bulamayacakt ır . 
Bunu bir misalle izah etmek için 141 inci maddenin birinci f ıkrasının 
muayyen bir kısmını okumak ist iyorum. Arkadaşlar ım madden in bu kıs
mı şöyle demektedir : 

"... veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal nizamlar ı ceb
ren yoketmeye matuf cemiyetleri kuranlar.." 

Şu hükme göre memleket içinde müesses sosyal nizamları cebren yo
ketmeye matuf cemiyetleri kurmak bir suçtur. Bu cebir kel imesini kal
dırdığımız takdirde, memleket içinde müesses nizamları yoketmeye , kal
d ı rmaya matuf cemiyetleri kurmak da suç olacaktır. Bu böyle o lunca me
selâ ikt idarda bulunan bir partinin hasımları, muhalefette bulunanlar 
da ima iktidarın kurmuş olduğu nizamı ortadan kaldırmayı kendi ler ine 
amaç edinirler. (O değil sesleri) Daima bu böyledir. Faraza bir l iberal parti 
ortaya çıkar, devletçiliği ortadan kaldırmak ister. Yahut devletçi bir par
ti liberal bir iktidarın kurmuş olduğu nizamı ortadan kaldırmayı hedef 
tutar. Binaenaleyh cebir unsuru kalktığı takdirde bunları tecrim etmeye 
imkân olacaktır ki, bu doğru değildir. Bu itibarla cebir unsurunun orta
dan ka lkmaması lâzımgeldiği kanaat indeyim. 

B A Ş B A K A N ADNAN M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar, 
hakikaten meseleyi partiler arası bir münakaşa haline get irmek ve bir 
polemik mevzuu yapmak doğru değildir ve böyle bir şey akl ımızdan geç
miyor. Fakat Faik Ahmed Barutçu arkadaşımın sözlerine kısaca, birkaç 
cümle ile cevap vermek lüzumunu duymaktay ım. 

161 inci maddenin ne suretle tedvin edi lmiş o lduğunu hikâye ettiler. 
Ve o zamandan beri bu maddenin mevcut olduğu halde tatbik edi leme
miş o lduğunu ifade ettiler. Aynı şekilde cebir kel imesinin kanunda mev
cut o lmamas ından dolayı bir mahzur çıkmadığını ve fakat her hangi bir 
sebeple bu kel imenin kanunda mevcut o lmamasından büyük mahzur lar 
çıkabileceğini belirttiler. 

161 inci madde mevzuu tedvin edildiği günden itibaren bir mese le 
olarak cemiyet imizde hadis o lmuş ve karşımıza çıkmış değildir. O sebep
le tatbik edilmemiştir, fakat beriki madde, yani tetkik etmekte bulundu
ğunuz kanun maddesi komünist l ik meseleleri bütün memleket lerde 
mevcut olduğu için tatbikat halindedir. Yaşayan bir madde olarak şimdi
ye kadar mevcut olagelmiştir. Binaenaleyh tatbikatta yaşayan bir madde 
olarak mevcut olduğu halde cebrin mevcut olması hiçbir mahzuru tevlit 
etmiş değildir. Burasını kendilerinin dikkatine arzederim. Ve yaptıkları 
kıyasın yer inde olmadığını bel irtmek isterim. 
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Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar tertiplenmiş olan komünist l ik 
vakalar ı cebre istinat ederek cebirle meydana getiri lmiş vakalar değildir. 
Ş imdi şurasını sormak istiyorum; hiçbir cebir unsuru bu lunmadan bir 
va tandaş Ulus meydanında bir mit ing tertip etse ve orada dese ki, Türki
ye üç parçaya bölünmelidir, cebirle değil bunun propagandasın ı yapsa, 
bunun mitingini tertip etse bu hareketi suç mu telâkki edi lmek lâz ımge-
lir, suç telâkki e tmemek mi? Bu noktayı tâyin etmek lâzımdır. Ben, bu 
memleket te bu suretle hareket etmeyi tecviz etmenin iyi neticeler verece
ği kanaat inde değil im. Bâzı arkadaşlar diyorlar ki; bir nizamı yoketmek, 
bir içt imai sınıfı yoketmek, cebren olsun. Cebir unsuru o lmadan bir içti
mai sınıfı yok etmeye azmetmiş olmak suç sayı lmaması icabeder. Mevcut 
ve müesses içtimai nizamı yüoketmek için cemiyet kurmayı cebir ve sair 
o lmadığ ına göre mubah mı telâkki edeceğiz? Bunu yasak etmek icabetti-
ği takdirde hürriyetlerin hangisi ifna edilmiş olacaktır? iktidar, diyorlar 
kendis ine muhal i f iktisadi, içtimai fikirleri veyahutta böyle siyasi içt imai 
fikirlerle kurulmuş olan partileri yoketmek için çalışıyor. 

NECİP BİLGE (Niğde) - Muhalefet, iktidarın kurmuş o lduğu nizamı 

değişt irmeyi kendisine amaç ittihaz eder. 

B A Ş B A K A N A D N A N MENDERES (Devamla) - Acaba muhalefet , bura
da bahis mevzuu olan muhalefet nedir. Arkadaşlar, düşünceme göre bu
rada bahis mevzuu olan nokta komünizmi tarif edebi lmektir . Bütün en
dişeler bundan ileri gelmektedir. Bunlar komünizmin tarifini y apmak 
gayret inden ileri gelen neticelerdir. Yani cümlenin maksudu bir a m a ri
vayet muhtelif . Hiçbir zaman Halk Partisi muhalefetini, Millet Partisi mu
halefetini komünizm tatbikatı alt ında yok etmeye çal ışmak bir iktidarın 
yedi kudret inde sayılamaz. Sonra biz bunu hâkimlere veriyoruz. Hâk im
ler münfer id hâdiseler olarak bunu tatbik edeceklerdir. 

Müsaade ederseniz arkadaşlar; acaba bu tatbikat ileri sürülen endi
şeyi tevlit edecek olsa yanlış tatbikat bu memlekette fikir hürriyetini, si
yasi hürriyetlerimizi, içtimai hürriyetlerimizi ortadan kaldıracak bir isti
kamet tutacak olsa; ben burasını anlamıyorum, bu sonuna kadar devam 
edecek ve mahkeme karariyle komünist namı alt ında fikir hürriyetleri ta
kibe uğrayacak ve giderek rejim değişecek, bunu kabili tasavvur telâkki 
e tmek çok zordur. 

Arkadaşlar ; aksine olarak müteaddi ve mütecavüz bir kuvvet olarak 

hürriyet perdesi arkasında cemiyetimizin temelini tahrip e tmeye çal ışan 

kuvvetler in teşkil ettikleri tehlike günden güne büyümektedir . Biz bunun 

tedbiri için huzurunuza gelmiş bulunuyoruz ve ben bâzı endişeler in öte

sinde burada, bu topluluğun müşterek vicdanında hâkim olan endişenin 
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bu o lduğuna tamamen kani im. Aynı maksadı takip eden insanlar arasın

da, birbirini tenvir etmek maksadiy le konuşmakta o lduğumuza kani im. 

Bu mese lede netice itibariyle tamamen bir leşmiş o lduğumuza kaani bu

lunuyorum. 

B A Ş K A N - Behzat Bilgin. 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) - Muhterem arkadaşlar; Sayın Başbakanın 

iki defa konuşmasından sonra benim buraya ge lmem lüzumsuz olacak

tı. Çünkü izah etmiş oldukları bâzı hususları sormak maksadiy le söz al

mışt ım. Fakat Sayın Başbakanın bu izahatı, itiraf eder im ki, ilk defa ola

rak beni tatmin edecek durumda değildir. 

Bu cebir unsuru meselesi buraya hiç gelmeyebil irdi. Hükümet başka 

bir gerekçe ile bir tadil kanunu getirebilir ve belki çıkarabil irdi. Ben im 

hayret ve üzüntümü mucip olan nokta Hükümet in bizzat zaruret ini ge

rekçede müdafaa ettiği bu cebir unsuru mefhumunu, gene kendisinin, 

kendi iddiasına karşı geri a lması ve bu defa aksini i lt izam etmesidir . Bi

rinci defa Hükümet , gerekçesinde getirmiş olduğu madde lerden bir kıs

mının müzakere dışı bırakı lması talebine iltihak etti. Ve bunu hakikaten 

Sayın Menderes ' ten beklediğimiz bir büyüklük icabı olarak bir hatanın 

itirafı şekl inde kabul ettik ve alkışladık. Fakat hatanın dayanacağı ve du

racağı bir yer olması lâzımgelir. Eğer Hükümet gerekçesindeki bütün 

maddeler i birer birer geri alacak olursa, Fransızların dediği gibi, hangi 

azize nefsimizi vakfedeceğimizde tereddüde düşeriz? Şimdi Hükümet in 

b ı rakmış olduğu, müdafaa orgümanlarını , diyel im, onun yer ine biz kul

lanmak mecburiyet inde kalıyoruz. 

Bu cebir unsuru niçin lâzımdır? Gerekçede vuzuhla tafsil edilmiştir. 

Çünkü cebir unsuru o lmazsa siyasi partilerin ve cemiyet hareket ler inin 

teşekkülünde gayeyi aşan takipler olabilir. Meselâ o vakit, bu h ü k ü m bir 

sosyalist partinin kurulmasına mânidir. Hükümet gerekçede bu fikri isa

betle müdafaa ettikten sonra şimdiki sözlerinden : "Hayır, sosyalist bir 

part inin teşekkülüne mâni o lmaz" gibi bir mâna çıkıyor. Cebir unsuru

nun ipkası bu maddede cemiyetin ve ferdin hürriyetini koruyacakt ır . De

niyor ki : "Cebir unsuru şimdiye kadar yokken de bundan hiçbir mahzur 

doğmamışt ı r . " bendeniz buna pek emin değil im. Acaba bu cihet Adl iye is

tatistiklerine istinaden mi ifade ediliyor? Çünkü şimdiye kadar birçok va

tandaşlar komünist l ik iftirasiyle hapishaneye atılmış sonra beraet etmiş

lerdir. Fakat bu hal onların aylarca hapishanelerde ka lmalar ına mâni ol

mamışt ı r . Öyle zanneder im ki, cebir unsurunun mevcut maddede bulun

mamas ı bunun saiklerinden biri o lmuştur. 
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Şimdi, bu unsuru maddeden tecrit ettiğimiz zaman ahval nereye va
rabil ir? Bir içt imai sınıfı yoketmek, tâbiri cebir kaydını ortadan kaldırır
sak nerelere kadar varan bir şümul kazanır. 

Bilfarz, Toprak Kanununun genişleti lmesi yo lunda bir cemiyet kurul

sa, bütün çiftliklerin topraksızlara dağıtı lması, -hattâ Toprak Kanunu 

kayıt lar ından çok ileri giderek istense- fakat Mecl isten ç ıkacak bir ka

nunla istense. Burada bir çiftlik sahibi sınıfının yokedi lmesi gayesi var

dır. Aks in i iddia etmek mümkün değil. Fakat cebren yokedi lmesi yoktur. 

Kanuni bir yol la yokedi lmesi vardır, bunu biz maddenin şümulüne girer 

bir hareket mi telâkki etmeliyiz. 

Sonra, bir noktada daha nazarı dikkatinizi ce lbetmek isterim. Hükü

metin müdafaalar ında ve aynı görüşü iltizam eden hatiplerin müdafaala

r ında cebir unsuru maddi bir unsur olarak mütalâa ediliyor. Harekette 

cebir tezahürü o lmazsa komünizm olmayacak mı? Diye soruluyor. Ge

rekçe bunun aksini vâzıhan kayıt etmiştir. Gerekçeyi Hükümete karşı biz 

mi müdafaa edel im? 

Çünkü bir de ananevi cebir unsuru vardır. Eğer bir hareket mahiye

ti it ibariyle cebir vukubulmaksız ın tahakkuk edemeyecek mahiyet te ise 

maznunlar itiraf etseler de, etmeseler de orada cebir vardır. Cebir unsu

ru maddede cebre matuf bir tasmimi ifade eder. Nihayet cebir unsuru 

maddede fiile raci olarak değildir. Kasta matuf olarak kaydedi lmişt ir . 

Yani hâkimin arayacağı suç, harekette kasit ve saikı itibariyle cebir 
ku l lanma âmili mevcut olup olmayacağıdır. Halbuki bir komünis t ajis-
manı , hareketi , fiili tasavvur edilemezki, maznun ne derse desin, iç inde 
cebir, kasıt ve tasmimi mevcut olmasın. 

Binaenaleyh burada Sayın Menderes' in sordukları suale de cevap 

vermiş o luyorum : 

Sözde cebir kul lanmadan bu memleket in şuna buna bö lünmesi tek

lif edilse burada hakikatte cebir kul lanma maksadı aşikâr olacaktır. (Ne
den, neden sesleri). Arzedeyim : Çünkü bu memleket in ikiye üçe bö lünme

si cebir kul lanmadan kabili tahakkuk bir kaziye olamaz. Türk Mil let inin 

birliği karşıs ında bu aşikâr bir hakikattir. Böyle bir emel i takip edenler 

ancak cebir kul lanı lmasını tasmim etmiş olan kimseler olabilir. Aks i tak

dirde böyle bir emel abes olur. 

Hulâsa, arkadaşlar; Sayın Menderes belki Mecliste esen havaya uya

rak işi kolaylaşt ırmak bakımından "cebir" unsurunda ısrarda lüzum gör

memişlerdir . Bunun samimi kanaatlerinin ve tercihlerinin ne dereceye 

kadar bir ifadesi o lduğunu tâyin etmek bendenize düşmez. Fakat Başba-
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kan hesabına, kendilerinin gerekçeye isabetle geçirmiş oldukları mütalâ

aları müdafaa etmek fırsat ve şerefi bize düşmüştür . Bu "cebir" unsuru

nun maddede muhafazasını bendeniz sayın arkadaşlardan hürmet le rica 

ediyorum. 

DEVLET BAKANİ VE BAŞBAKAN YARDIMCIS I SAMET A Ğ A O Ğ L U 

(Manisa) - Muhterem arkadaşlar; bâzı kıymetl i arkadaşlar ımız Behzat 

Bilgin gibi Hükümet in maddeleri birer birer geri a lmasındaki mahzura 

kendi tâbirlerince biraz da garabete işaret ettiler. Hüseyin Ortakçıoğlu 

arkadaşımız burada konuşurlarken encümendeki müzakereler i tam ola

rak nakletmediler. Hükümet görüşünü encümende bulunan diğer arka

daşlar gayet iyi hatırlarlar. Bu görüşün şimdi Sayın Başbakan taraf ından 

müdafaa edildiği şekilde tecelli ettiğini arzederim. Yani orada bu lunan ve 

zaman zaman hükümeti de temsil eden bir insan sıfatiyle d iyorum ki, -

Osman Şevki arkadaşımızı burada göremiyorum- encümende bu mesele

yi kendileri ortaya atmışlardır. Rifat Alabay da beraberdirler. Bu mesele 

ortaya atıldığı zaman, bütün encümen azaları da hatırlarlar, hükümet 

olarak biz bu fikri tuttuk. Ondan sonra komisyonda cebir kel imesi mü

dafaa edildi ve kabul edilerek huzurunuza geldi. Bunu be l i r tmemin sebe

bi Büyük Meclisin karşısında âni bir fikir tebeddülü ile bulunmadığ ımız ı 

arzetmek içindir. 

İkinci meseleye gelince : 

Arkadaşlar ; bu kanun projesi huzurunuza geldiği günden beri bir 
nokta üzerinde ittifak halindesiniz. O da, komünizmin bu memleket te 
yer leşmemesi , tutunmamasıdır . Fikir olarak da, fiil olarak da komün i zm 
ezilmelidir prensibinde ittifakımız tamdır. (Bravo sesleri). 

İtiraf e tmek mecburiyet indeyim ki, burada fikir hürriyetine bir tahdit 

vardır. Meselâ Fransa'da komünist partisi kurmak serbesttir, Türkiye 'de 

serbest değildir. Parti cebir yolu ile gelmez arkadaşlar. Parti seç im yolla-

riyle, fikir yoluyla gelir. Komünist partiyi kuracak mıyız? Komünis t fikri 

kabul edecek miyiz? Vicdanlarımızın sesi budur. Fikir olarak da komü

nizm menedi lmektedir . (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar , bâzı arkadaşlarımız, bi lhassa Necip Bilge arkadaş ım na

zariyenin içinde kalarak söyledi. Müsaade edin de ben de bir an nazari

yeye teveccüh edeyim. Ancak nazariyenin dehlizlerinde birbirimizi kova

l amamak şartiyle. Şimdi tasarının şu maddesindeki tarifin sosyal izmin 

tarifleri içinde o lduğunu iddia etmek m ü m k ü n müdür? Ben bu tarifin 

sosyal izmin tarifleri içinde olmadığını söyleyebil ir im. Hiçbir sosyalist, 

kürsü ve nazariyeci olsun, aksiyon adamı olsun şuradaki tarifi kendisi-
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nin diye benimseyemez. Bu, ilmî bir realite olarak kabul edi ldikten son
ra cebir unsurunun işe karışıp kar ışmaması ne kadar ehemmiyet l i ol
maktadır . Mesele sosyal bir sınıfı yoketmek diyor... 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - A m a kısmen diyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SAM ET A Ğ A O Ğ L U 

(Devamla ) - Müsaade buyurun, bir kere şunu kabul edel im, "k ı smen" 

üzerinde de mutabık kalırız. 

M A H M U T GÜÇBİLMEZ (Bolu) - "Kısmen" i kaldırmayı esasen teklif 

ediyoruz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI S A M E T A Ğ A O Ğ L U 

(Devamla) - Onun üzerine de geliriz. Bendeniz esas üzer indeyim, prensip 

üzer indeyim. 

Bir sosyalist parti, programına, ben çiftçi sınıfını yok edeceğ im diye 

hüküm koymaz arkadaşlar. O halde netice nedir? Eğer komün i zm bu 

metot lar la hareket ediyorsa, yani şuradaki tariflerde komünizmin mahi

yeti asl iyesine nüfuz edilmiş ise, bu maddeyi kabul edecek olan vâzıı ka

nun bu madde içerisinde cebri kendil iğinden mevcut diye farz ve kabul 

etmiş olacaktır. Bir adam kalkıyor, ben komünist im diyor. Biz ona sen 

komünis t o lduğunu ilân edebilirsin diyecek miyiz? Hayır arkadaşlar, ona 

bu imkânı vermeyeceğiz . Şimdi bravo dediniz, beni alkışladınız, bu suret

le v icdanlarınız ın sesine tercüman oldunuz, ama adam kalkıp diyecek ki, 

ben cebir kul lanmıyorum; ona hayır diyeceğiz, sen komünist l iğ ini ilân et

tiğin andan itibaren veyahut hâkimin vicdanında senin komünist l iğ in te-

beyyün ettikten sonra sen ister cebir kullan, ister ku l lanma suçlusun. 

(Bravo sesleri, alkışlar). 

Bir an farzedelim ki, cebri kabul ettiniz, bu demektir ki, artık komü

nizm yasak değildir, hattâ gizli şekilde çal ışmak yasak değildir, komü

nistlerin nasıl çalıştıklarını bi l iyorsunuz, hücre hal inde gizlice yan yana 

geliyorlar, fikri ekseriya bu yol ile tamam etmeye çalışıyorlar. Farzedel im 

ki, böylece bir hücre içinde toplanmış olan sekiz kişiyi yakaladık. Bunlar 

bize şöyle diyebilirler : "Biz komünizme inanıyoruz. Biz inandığımız bu 

fikri oğul lar ımızdan başlayarak, ailelerimizden başlayarak, nasihat ve 

telkin yolu ile yayacağız. Gizli kalmaktan maksadımız ise şudur : İstemi

yoruz ki komşular ımız komünist o lduğumuzu duysun. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar, cebir kul lanmadan da komüni zm şu ar-

zett iğim şekilde cemiyeti tahrip edecek, çal ışmalarına imkân ve fırsat bu

labilir. 
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Muhterem arkadaşlar; konuştuğumuz mevzu, tekrar edey im, açıkça 

ifade edeyim, fikir hürriyetinin bir köşesinin tahdidi mevzuudur . Bunu 

böylece kabul ettikten sonra cebir mefhumu kendi l iğ inden ortadan kal

kar. A m a diyecek olurlarsa ki, fikir sahasında kalmak şartiyle, isteyen 

anarşist olur, isteyen komünist olur, isteyen cumhuriyetç i olur, buna ka

r ışmayal ım, bende böyle diyenlere, bu da bir fikirdir, fakat millî v icdanın 

sesi bu yo lda değildir, cevabını veririm. 

Arkadaşlar hakikatleri görel im, fikir hürriyeti prensibi iç inde kalaca

ğız diye kendisinden başka her fikri mahkûm etmiş olan komün i zme ve 

komünist l iğe müsaade etmiş olan memleket ler in % 90 ı bilfiil anarş iye 

düşmüşlerdir . (Bravo sesleri). Fikir olarak komünist l iğe müsaade etmiş 

olan birçok memleket ler in isimlerini z ikretmeyeceğim, siyasi hayat lar ının 

ne buhranl ı bir vaziyette o lduğunu, ne kadar ıstıraplar içinde çırpındık

larını görüyoruz. O memleket ler komünist parti lerinin teşekkülünü ka

bul etmiş oldukları için bu hale gelmişlerdir. 

Son olarak şunu da söylemek isterim : Kendis inden başka hiçbir fik

ri kabul e tmeyen bir fikre serbest inkişaf sahası vermek bizzat fikir hür

riyeti prensibini en büyük bir tehlikeye atmak olur. Komünizmi fikir ola

rak da m a h k û m ettiğimiz gün fikir hürriyeti büyük zaferini kazanmış ola

caktır. (Bravo sesleri ve şiddetli alkışlar). 

O S M A N BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - Muhterem arkadaşlar, Sayın Baş

bakan Muavinini dikkatle dinledim. Komünizmin bir fikir olarak da Tür

kiye 'de yasak edildiğini ifade buyurdular. Arkadaşlar, komünizm, başka 

memleket lerde bir siyasi parti hal inde teşekkül etmiş bulunuyor . Fakat 

unutmamak lâzımdır ki her yerde maksadına varmak için ihanetten ve 

gizli faaliyetten kaçınmıyor. Fransa'da komünizm, bir parti hal indedir fa

kat Torez diyor ki : Rusya gelirse ona kurşun atmayız, Rus askerler ini se

lâmlarız, diyor. Muammer Alakant arkadaşımız, bu kürsüde, Demokra t 

Parti sözcüsü olarak, 1949 senesinde aynı maddeler in tadili için, Halk 

Partisi iktidarı buraya geldiği zaman, aynen şöyle söylüyor, müsaade bu

yurursanız zabıttan okuyacağım; bakınız ne diyor arkadaşımız : 

Yoksa - Komünizm yalnız bir fikir mücadelesi olsaydı, yalnız sosya

lizm gibi memleket in varlığını tehlikeye koymayacak bir fikir cereyanı ol

saydı ve memleket imiz bu nazik coğrafi vaziyette o lmasaydı İngiltere ve 

Amer ika 'da olduğu gibi onun dahi bir fikir ve v icdan meselesi olarak te

lâkkisi cihetine gidilebilirdi. 

Arkadaşlar , İngiltere'de, Fransa'da diye misâl gösteril iyor, ora larda 

dahi, Amer ika 'da dahi komünist ler Rusya'nın amal ine casus olarak hiz-
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met ediyorlar. Binaenaleyh komünizmin esasen mahiyet inde cebir vardır. 
Cebir unsurunu maddeye koymakla komünistler buna katı lacaktır, diye 
bir mâna ç ıkarmaya imkân yoktur. (Gürültüler) Müsaade buyurun; öyle fi
kirler vardır ki arkadaşlar.. . Evet intihapla iktidara gelecektir. Fransa 'da 
komün i zm. Evet ama Torez Rus askerlerini karş ı lamaya hazırdır. İnt ihap 
maskedir , fırsat bulduğu zaman her şeyi yapar komünist . (İyi ya, biz de 
bunu söylüyoruz, fırsat vermeyelim diyoruz sesleri, soldan). A m m a müsaade 
buyurun, hiddet lenmeye ne lüzum var. Cebir unsurunu koymak dedik
leri gibi bir tehlike tevlit etmez. Bir adam komünist im mi diyor, komü
nistlik iyidir mi diyor, komünist hedefine hemen her yerde cebir kul lana
rak, ihanet kullanarak vardığına göre kanun onun yakasını tutabilir. Bi
naenaleyh kanunda cebir unsuru yoktur, diye komünist ler in yakas ı bı
rakıl ıyor diye bir mâna çıkarmak doğru değildir. Aynı kanun 1949 da bu
rada müzakere edil irken muhterem hukukçumuz Sayın Fuad Hulusi De-
mirell i o zamanın Demokrat Parti Grup Başkanı bu lunuyordu. Bakınız 
ne buyuruyor lar ; "Arkadaşlar, bir zaman faşist idaresi alt ında yaşayan 
İtalya'da o zaman yürürlükte bulunan kanunu tetkik ettik. Bu gibi zarar
lı, devletin ve cemiyetin temellerine karşı hareketi mutazammın olan ce
miyet ler in men' i hakkındaki kanunda onlar maddeler inde da ima (visle-
man ) yani cebir ve şiddet tâbiri kullanmışlardır. 

Arkadaşlar ; biz de demokratik bir memleketiz . Binaenaleyh Türk ilin
de fikir üzerine her zaman cemiyet teşkil edilebilir. Komünizm hususun
da ben bu fikre taraftar değil im, fakat cebir ve şiddet kul lanmak bir fikir 
için hattâ muteber olan en doğru bir fikir için dahi olsa cebir ve şiddet 
esasına mübten i cemiyet kurulamaz. A m m a denecek ki, hattâ dendi ki 
böyle cemiyetler in programlar ında biz cebir ve şiddet kul lanacağız, cebir 
ve şiddete müracaat edeceğiz derler mi? Demezler tabiî doğrudur. Zaten 
bu gibi cemiyetlerin memleket imizde teşkili memnudur . Açık programl ı 
o lmaz öyle cemiyetler. Eğer teşkil edilecek cemiyetin mahiyet inden cebir 
ve şiddet vasıtalarına müracaat edeceği anlaşıl ırsa bu cezalandırı l ır. Bi
naenaleyh kanun metninde cebir maddesinin bulunması , mahiyet i itiba
riyle cebir ve şiddet kul lanmadan hedefine varamayacak cereyanlar ın ya
kasını boş bırakmayı tazammun etmez arkadaşlar. Fazla mal göz çıkar
maz bir emniyet tedbiridir. (Soldan çıkarır sesleri). 

AHMET GÜRKAN (Tokad) - Sevgili arkadaşlarım, Cezmi Bey arkadaşım 

halisane tavsiyesi olmasaydı sizin huzurunuzu tasdi etmiş olmayacaktım. 

Bu kanunun birinci fıkrasını okuyan bir arkadaşımız dediler ki, eğer 

cebir unsurunu kaldırırsak bu memlekette sosyalist partisi kuru lmaz . 

Ben de o turduğum yerden şöyle bağırdım : Bir sosyalist partisi bu vasıf-
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larla karş ımıza çıkarsa buna müsaade edemeyiz. Bugün bu kanaattey im, 
yarın da bu kanaatimi muhafaza ve devam ett ireceğim. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Siz sosyalistsiniz Ahmet Bey.. 

A H M E T GÜRKAN (Devamla) Cezmi Türk arkadaşım müstaki ldir , bel
ki yar ın bir sosyalist parti kurabilirler, belki de ş imdiden onun hazırl ık
larını yapıyorlar. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Sizin partiniz sosyalisttir. 

A H M E T GÜRKAN (Devamla) - Yalnız buyurdular ki, dış memleket ler
de vâki neşriyatı okusunlar, fikir cereyanlarını öğrensinler. Ben dış mem
leketlerdeki neşriyatın Türkçelerini şimdi değil, k imsenin tavsiyesi o lma
dan çok eski zamanlardan beri okuyagelmişimdir. Fransa 'da bir komü
nist partisi vardır, İngiltere'de de var. Fakat Fransa'nın İkinci C ihan Har
binde ne kadar dayandığını daha doğrusu hiç dayanamadığ ın ın sebeple
rini çok iyi takdir etmekteyiz. 

Sevgili arkadaşlar, muhit in dışındaki eserleri mut laka okumak ica-
betmez. Evvelâ ben yaşadığ ım memleket in bünyesini , icaplarını ve mem
leketin jeopol i t ik durumunu düşünmek mecburiyet indeyim. Bu nokta
dan hareket ediyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, ben beklerdim ki, Cezmi Türk arkadaşımız sos
ya l i zmin bir ilim olması bakımından.. . (İlim değil sesleri, fikir sesleri). Bir ilim 
ve aynı zamanda bir fikir olması bakımından maddenin şu f ıkrasına uy
gun düşmüyor veya düşüyor desin. 

Bendeniz okuyorum ve bakıyorum ki, burada tavsif edilen suç, cemi
yet içerisinde sosyal bir sınıfı ya kısmen veya tamamen yoketmektedir . 

Arkadaşlar , biz Demokrat Parti olarak iktidara geldiğimizde bu mem
leketin hangi iktisadi, içtimai nizamını kısmen veya t amamen ortadan 
kaldırdık?. 

Bizim burada bu kanunun, bu tasarının birinci f ıkrasından anladığı
mız mâna şudur : Karşımıza çıkacak olan bir parti memleket in mülkiyet 
esasını, aile hukukunu ortadan kaldıracak ve memleketin iktisadi nizam
larını alt üst edecek, bu kimdir? Komünisttir. Eğer burada tavsif edilen şe
kilde karşımıza her hangi bir parti çıkarsa buna müsaade edemeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, cebir unsurunun niçin lüzumu vardır, niçin 
yoktur? . Âc izane kanaat ime göre kendimi bir hâkim mevki ine koyuyo
rum. Bir yerde bir komünist yuvası yakalanmışt ır . Komünist ler karş ıma 
geliyor, kendilerini müdafaa etmek sadedinde bana diyorlar ki; b iz im ne
remizde cebir var?. Biz asıl cebir ve tahakkümden korktuğumuz içindir 
ki, gizli yer lerde çalışıyoruz. 
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Hâkim vardır, belki de hakikaten mahiyeti itibariyle komüni zman ın 
binefsihi ve bizatihi kendisinde cebir vardır, diye bir kanaate vâsıl olabi
lir. Fakat her hâkimin aynı şekilde düşüneceğini bendeniz tasavvur ede
miyorum. O halde cebir unsurunun ortadan kaldırı lması lâzımdır. Muh
terem heyetinizin vereceği karar elbette muta olacaktır. 

BAŞKAN - Efendim, daha söz almış sekiz arkadaşımız vardır. (Vakit 
gecikti sesleri) Fakat vaktin ademimüsaades ine binaen 26 Kasım 1951 Pa
zartesi günü saat 15 de toplanılmak üzere Birleşimi kapıyorum. 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (9) 

(Devam) 

BAŞKAN - İlk sözü Komisyon Başkanı istemiştir. Buyurun. 

A D A L E T KOMİSYONU BAŞKANI HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) - Muhte rem 
arkadaşlar; geçen oturumdaki maruzat ımda komünizm ve sosyal izm 
hakk ında bâzı mütalâalar arzettikten ve komünizmin memleket iç inde ve 
dünya çapındaki faaliyetinin hedefini belirttikten sonra her fikir cereya
nının komünist olmadığını arzetmiştim. O günkü maruzat ım muhte rem 
heyeti biraz sıkmış ve izaç etmiş olduğunu anladığım için, cebir unsuru
nun niçin madde metnine alındığını izah ederek sözler ime nihayet ver
mişt im. Fakat benden sonra söz alan bâzı muhterem arkadaşlar ımın 141 
inci maddeye ilâve edi lmiş olan cebir unsurunun bu lunmamas ı hal inde 
de komünist l ik suçunun tekevvün edebileceği yo lundaki fikirleri üzer ine 
evvelki mâruzât ımı tamamlamak mecburiyetini hissett im. Bunun için 
yüksek huzurunuzu işgal etmek, tasdi etmek zorunda kaldım. Yüksek 
malûmlardır ki, bir fiilin tekevvün edebilmesi için iki unsurun mevcudi 
yeti şarttır. Sübjektif unsur dediğimiz kasıt diğeri objektif unsur dediği
miz icrai fiillerdir. Bunlar bunlardan herhangi biri eksik olursa o cürüm 
olmak vasfını kaybeder. Kasıtsız suç olmadığı gibi bir suçun vücut bul
ması için yeni fiile tevessül edi lmemişse o suç ortaya ç ıkmamış demek
tir. Bundan başka herhangi bir suçun vasfını mahiyet ini şeklini tâyin 
edebi lmek için de mutlaka o fiilin o suçun kanun metn inde gösteri len 
unsurları ihtiva etmesi lâzımdır. 

Kapital izmin bâzı mahzurlar tevlit ettiği aşikârdır. Bu sebeple her ka

pital izmi y ıkmak veya tahdit etmek istiyen fikir cereyanının komünist l ik 

sayı lması doğru olmaz sermaye istismarının önüne geçmeye ça l ışmak 

komün i zm demek değildir. Diğer taraftan fert mülkiyet inin kuvvetl i tah

ditlerine taraftar olduğu halde komünist olmıyan fikir cereyanları da var-

(9) Tutanak Dergisi. CIO. s. 221-252. Ta:26.11.1951 
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dır. Aşırı veraset vergileri veya mirascılık derecelerini çok tutmak gibi 

sosyal ve hukukî düşünceler in komünizmle alâkası yoktur. 

Din aleyhtarl ığına gelince; bu hususta şöyle düşünülmel id ir . Memle

ket imizde din aleyhtarlarına komünist demek âdet o lmuştur. Halbuki 

komün i zm dinî inançları vasıta olarak kul lanmaktadır . Burada şu akla 

gelebilir. Komünizmin dinî uyuşturucu bir müessir telâkki e tmesine ve 

dinin burjuva cemiyeti ile uyuştuğu ve ona hizmet ettiği komünist ler ta

raf ından ileri sürüldüğüne göre nasıl o luyorda dinî hisleri komünist ler 

ist ismara kalkıyor?. Burada ilk nazarda göze çarpmıyan bir usul mevcut

tur. Koyu dindarlık, taassup derecesine varmış din telâkkisi, bütün be

şerî hâdiseleri ferdin iradesi dışında bir kudrete irca eder. Her şey bu üs

tün kuvvet öyle istediği için böyle olur. Fert bunun aksini yapamaz . Bu 

iradeye karşı gelemezdi. Komünizm telâkkilerine göre de bütün beşerî 

hâdiseler, mutlak bir determinizm içinde cereyan eder. Ferdin her saha

daki hareketlerinin hakiki mânasını ortaya koyar. Görülüyor ki, taassup 

gerek komüni zm fert iradesini inkâr bakımından ayni yo lda gidiyorlar. 

Ferdin iradesi inkâr edilirse artık ferdin hürriyet inden bahsedi lemez. İş

te bir bak ıma gerek komünizm gerek dinî taassup buradan geliyor. Ko

mün i zm irticai istismar eder. Çünkü, muayyen bir yola kadar düşünce

leri aynıdır. Fakat bir mesafeden sonra yollar ayrılacaktır. 

Netice olarak söylemek lazımgelirse denilebilir ki, din mevzuunda da
ima inkı lâp prensiplerini müdafaa eden kimselere komünist damgas ı vu-
rulmamal ıd ır . Bunun aksine tam mânasiyle lâyik o lmakta mümkündür . 

Hattâ din müessesesinin geri kalmış cemiyetlere has bir müessese oldu

ğu kanaat inde bulunanlar da olabilir. Yer yüzünde öyle dinler vardır ki, 

bir re forma tâbi tutulmadıkları takdirde hiç sosyal hizmette bu lunamaz

lar. Bi lâkis din adamlarının istismarını sağlar. 

Ant inasyonal ist fikir sahiplerine de komünist demek doğru o lmaz. 

Şüphesiz , komünist dahi bir antinasyonalisttir. Fakat bu iki fikrin hare

ket noktaları ayrıdır. Komünist lere göre amelenin vatanı yoktur, mill iye

ti de yoktur. Proleter, siyasî kuvveti ele a lmak suretiyle bizzat kendisi bir 

millet hal ine gelmek mecburiyet indedir. Sadece antinasyonal iste gel ince: 

ant inasyonal ist millet duygusunun devrini ikmal etmiş hattâ zararlı ol

maya baş lamış bir duygu o lduğuna inanılır. Çünkü onun telâkkisine gö

re mill iyet duygusu derebeylik zamanındaki dahilî harbleri önlemek 

maksadiy le yaratı lmış bir duygudur. Yani bu duygu, sulh ve sükûnu sağ

lamak maksadiyle icat edilmiştir. Artık küçük dahilî harbler devri geçmiş

tir. Bu fikir, gerek milletlerarası sahada: gerek ırkçılık nazariyelerine bü-
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rünerek memleket içinde dirliği parçalayıcı ve müsadeleyi kışkırtıcı bir ha

le gelmiş bulunmaktadır . İşte fikirleri hulâsa edilen antinasyonalist ler 

milliyetçi değil ümanistlik, beşeriyetçilik taraftarıdırlar. Bunlara bâzan 

beynelmilelci deniliyor. Bu tâbir karışıklığa meydan vermemektedir . Çün

kü komünist ler de beynelmilelcidir. Fakat onlar dünya amelesinin menfa

atleri ve müşterek hareketleri bakımından beynelmilelcidirler. Halbuki 

antinasyonalist, herhangi bir sınıf gözetmeden beşeriyetçidir. Bu bakım

dan her komünist beynelmilelci, her beynelmilelci komünist değildir. 

Müstehl ikçi l ik düşmanl ığ ı da komünizm sayı lmamalıdır . Buna mu

kabil müstehlikçi l ik düşmanlığ ını komünistler istismar e tmeye çal ışmış

lardır. Bi lhassa doğuda müstehlikçil iğin zararlarını gö rmüş mil letlerin, 

komünist leşt ir i lmesine bi lhassa bu usul çok hizmet etmiştir. İnsaniyet-

çilik bak ımından beynelmilelci olanların en kuvvetli göründüğü tarih 

devresi, yaşadığımız günlerdir. Halen insan hakları demeci , bu fikir cere

yanının resmî vesikasını teşkil ediyor. Bu asrın hukuku beşer beyanna

mesi , insan hakları demecidir. 

Umumiyet le ahlâk telâkkilerinde cemiyetin ekseriyeti taraf ından ka

bul edi lmiş kaidelere inanmıyanlara yani inmoralist lere de komünis t de

ni lmektedir . Şüphesiz komünizm bugünkü cemiyetin ahlâk telâkkilerini 

kabul etmez. Bu ahlâk telâkkilerini burjuva cemiyet inin menfaat lar ini 

korumak, onu idame etmek için uydurulmuş kaideler sayar. Komünist 

lere göre aile, ahlâkı dahi bir istismar kaidesinden ibarettir. Burjuva tipi 

ai lede kadın sadece bir istihsal vasıtasıdır. 

Kad ında iştirak hususunda komünist ler şöyle düşünür: Bu iştirak 

tarihin her devrinde esasen mevcut idi. Hattâ burjuva aile t iplerinde da

hi. O halde riyakâr bir düzen yerine açık, resmî ve kadın erkek iradesine 

dayanan, cemiyetin lüzumsuz müdahales ine ihtiyaç göstermiyen bir dü

zen şayanı tercihtir. Bu komünist anlayışına mukabi l , inmoral ist ahlâk 

telâkkilerinin esasını, maddi bir anlayışa meselâ menfaate irca eder. 

Dünya edebiyat ında inmoralistl ik, bir edebî mektep hal inde bir aralık re

vaç bulmuştu. Bu edebiyatçı ların hemen hiç biri komünis t değildi. 

Hülâsa. Din, sermaye; ahlâk, mülkiyet, ve milliyetçilik düşmanl ığ ı gi

bi hususlar ın hiç biri yüzde yüz komünist l iğe delâlet etmez. Komüni zmin 

hiç değ işmiyen ana vasfı, amele diktatörlüğünü cebir yolu ile tesis et

mektir . İşte son tasarının kullandığı "Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıf

lar üzer inde tahakkümünü sağlamak" ibaresinin mânas ı budur. Bu su

retle komüni zm deyince neyi cezalandırmak istediğini gizli, vazıh olarak 

tespit etmiş oluyoruz. 
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Şimdi halledilmesi gereken bir mesele daha kalıyor. Komün i zme kar
şı nasıl mücadele edeceğiz? Bu mühim bir sualdir. Çünkü komünizme 
karşı faşistler de mücadele etmiştir. Demokrasi ler de mücade le ediyor. O 
halde biz im komünizme karşı mücadelemiz faşistler gibi mi olacaktır, de
mokrasi ler gibi? Bu hususu iyi ayarlamak lazımdır. Çünkü komün i zm ile 
mücade le edel im derken bilmiyerek, istemiyerek genç demokras imiz i 
kendi ellerimizle y ıkmamız mümkündür . Faşist ve nasyonal sosyalist te
lâkkilerinin mahiyeti malûmdur . Bu anlayışa göre devleti tek bir fert ve
ya onun emrindeki mahdut bir zümre idare eder. Bu zümre bir sosyal sı
nıf değildir. Bu sebeple burada bir sınıfın diğerleri üzerinde tahakkü
münden bahsedi lemez. 

Memleket imizde de ırkçılık ve bölgecilik cereyanları vardır. Bir çeşit 
biolojik ırk anlayışı, Orta Asya 'ya doğru gitme istekleri ve nihayet Türk 
ırkından olan dışardaki soydaşları kurtarmak gibi devleti macera lara sü
rüklemek istiyen fikirler uzun zaman itibar kazanmışt ı . Bundan daha 
tehlikeli diğer bir fikir cereyanı da Anadolu Türklüğünü yalnız Konya 'dan 
Şimale çeki len bir hattın Şarkında kalanlara hasreden, bunun dış ında ve 
b i lhassa Garbında kalanların ezcümle İstanbul, İzmir gibi mıntakalarda-
ki k imseler in karışık ırklardan geldiği iddiası, şu veya bu kimseler in ırk 
du rumunun tetkiki gibi A lman ırkçılığının kopyasını teşkil eden fikirler, 
b i lhassa Nazi tesirlerinin memleket imizde de kendini gösterdiği devirler
de mevcut idi. Bölgecilik ve rejyonalist telâkkiye mensup olanların müca
dele metodu, muhteli f siyasî kilit mevkilere geçmek ve icabında bir hü
kümet darbesi yapmaktı . A lmanlar ın Münih toplantıları, İtalyan faşistle
rinin R o m a üzerine yürüyüşler inin memleket imizde de tahakkuk edebi
leceğini zannedenler o lmuştu. 

Bu fikirler bugün belki çok tehlikeli sayılmayabil ir. Fakat bir reaksi

yondan da ima korkmak lâzımdır. Çünkü demokrasi iyi fikirler kadar za

rarlı fikirler için de müsait bir hürriyet zemini teşkil eder. İşte bu mak

satla tasarının 141 inci maddes in in üç numaral ı bendi vaz 'edi lmiştir . Ko

münizmi cezalandırırken ırkçılık veya faşist fikirlerin teşvik göreceği ze

habını bu bent önliyecektir. Ve memleket imizde komünist lere karşı açı

lan mücade len in faşist emellerin tahakkukuna hizmet etmediğini de gös

terecektir. 

M E C D E T ALKİN (Kütahya) - Burada konferans mı dinl iyeceğiz? 

HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) - 141 inci maddenin 1 inci bendi "bir 

sosyal sınıfın diğerleri üzerinde tahakküm"ünden bahseder. Bu f ıkrada 

komünist l ik veya amele sınıfının ismi zikredi lmemişti . Çünkü, kanun 

bunun dış ında dahi kalabilecek sınıfların cebri t ahakkümünü cezalan-
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dırmak ister. Bu sebeple sağcı bir grubun ihtilâl yolu ile bir zümren in ta

hakkümünü kurmak istemesi dahi birinci fıkraya girer gibi gözükebi l ir . 

Fakat unutmamak lâzımdır ki, faşist telâkkilerin hâkim kı lmak istediği 

şey ırka göre bir tahakkümdür. Bir sosyal sınıf tahakkümü değildir. Bu 

maksat la tasarıda sarih bir hükme ihtiyaç vardır ve 3 üncü bent bunun 

için konmuştur . Böyle bir hüküm mehaz kanunda yoktu, o lamazdı da. 

Demokras i Türkiye'sinin mücadelesi , faşist İtalya'nın komün i zme karşı 

mücade les inden elbette farklı olacaktır. Bu maddeler in bundan evvelki 

tadilleri s ırasında niçin böyle bir hüküm konulmamış o lduğunu izah et

mek imkânsızdır . Kanunumuzun bu tasarı ile tadili s ırasında İtalyan Ce

za Kanunu hükümler inin siyasî sayılabilecek hükümler inden kaç ınmak 

lâzımdır. Tasarıda bu hususa bilhassa dikkat edilmiştir. 

Bu umumi mahiyetteki izahlardan sonra tasarı hükümler in in tetkikı-

na geçebiliriz. 

141 inci maddenin 1 inci bendi bi lhassa komünizmi a lâkadar eden 

hükmü ihtiva eder. Komünizmin esas vasfının sınıf t ahakkümü, daha 

doğrusu diktatör lüğünden ibaret bulunduğunu ve bunun dış ında kalan 

hususlar ın komünizmin ancak tâli vasıfları sayılabileceğini arz etmişt im. 

Esasen komünizm hakkında hususi hükümler koyan bütün memleket 

ler komün i zm deyince böyle bir sınıf tahakkümü anlamaktadır lar . 

Bir sosyal sınıfın diğer sınıflar üzerinde tahakkümüne veya bir sosyal 
sınıfı k ısmen veya tamamen ortadan kaldırmaya veya memleket iç inde 
müesses iktisadî veya sosyal nizamları yoketmeye matuf bir leşmeler, ka
nunun bu hükmüne dâhil olmaktadır. Fakat bütün bu faaliyetler için bu 
işlerin cebir yolu ile tahakkuk ettirilmek gayesini gütmesi icabeder. Yal
nız şu noktayı göz önünde tutmak lâzımdır. Cebrin istimal edi lmiş olma
sı, bahis mevzuu değildir. Cebir istimal edilmiş ise zaten suç 141 inci 
maddeden çıkar. Daha ağır bir suç haline gelir. Burada bahis mevzuu 
olan husus bu işleri cebir yolu ile tahakkuk ettirmek saikıdır. 

HALİL NURİ YURDAKUL (Niğde) - Gazetede makale yazın. 

HALİL ÖZYÖRÜK (Devamla) - Bilindiği veçhile kanunumuzda saik üç 

şekilde yer alır. Bazan mütaaddit suçları birbirinden ayrıcı bir ö lçüdür. 

Mese la ev lenmek niyetiyle kaçırı lmakla menfaat temini için kaç ırmak. 

Her iki hâdisede kaçırmak vardır. Fakat saik bu iki suçu birbir inden tef

rik eder. Bazan saik kanuni şiddet sebebidir. Bâzan da saik suçun ikin

ci derecede mânevi unsurudur. Meselâ Türk bayrağını bu lunduğu yer

den indirmek gibi. Bu fiilin suç olması için sadece bayrağı indirmek ira

desi kâfi değildir. Bunu hakaret kasdı ile yapmak lâzımdır. Saik böylece 
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suç unsuru olduğu hallerde "hususi" kasıt adını alıyor. İşte burada da 

cebir unsuru, komünist l ik suçunun hususi kasdıdır. Binaenaleyh cebir 

unsuruna başka mânalar vermek veya hakiki mânasını an lamadan cebir 

unsurunu kaldırmak yanl ış olur. Esasen cebir kul lanma saikı mevcut ol-

mıyan bir k imse, faaliyet sosyalist telâkkilere dayansa bile komün i zm de

ğildir. Bundan evvelki Hükümet tarafından yapı lan ve cebir me fhumunu 

unsur o lmaktan çıkaran kanun teklifinin en yanl ış tarafı bu idi. Halbu

ki, yeni tasarı komünizmin ne olduğu ve ne olmadığı bi l inerek hazır lan

mıştır. Cebir kul lanma saikı, hususi kasıt hal inde kanunda yer a lmazsa 

şu dört müh im netice ortaya çıkar: 

1. Cebir unsuru konulmazsa bütün siyasi teşekkülleri yoke tmek 

mümkündür . Yürürlükte olan kanun bu bak ımdan çok tehlikelidir. Bu 

sebeple Hükümet imiz in sevkettiği tasarı, metnindeki cebir unsuru hiç 

şüphesiz iyi niyet mahsulüdür . 

2. Cebir saiki kanunda yer a lmazsa demokrasi yıkılır, ferdin fikir hür

riyeti çiğnenir. Ve 141 inci maddeye girmiyecek sosyal bir fikir tahayyül 

etmek dahi m ü m k ü n olmaz. 

3. Cebir saikı unsur sayı lmazsa herhangi bir hükümet el inde bu 

madde müthiş bir silâh olur. 

4. Cebir saikı unsur sayı lmazsa bi lhassa iki şey tehlikeye girer. Mat

buat hürriyeti ve kürsü hürriyeti. 

Görülüyor ki, vaktiyle kaldırı lmış olan cebir unsurunun kanuna iade 

eden tasarı demokrat ik bir zihniyetle ve bütün hürriyetlere saygı göster

mek gayesi ile hazırlanmıştır. 

Buraya kadar maruzat ımı arzettikten sonra, şimdi hukuk fakültesi 

dekanı Sayın Profesör Faruk Eren'in bir mütalâası vardır. Müta lâas ında 

aynen şöyle tekrar edi lmektedir. 

Saik bâzan müteaddit veya birbirinden ayırıcı bir ö lçüdür. (Halil Nu

ri Yurdakul 'u kasdederek) Beyefendiyi rahatsız ediyorsam, affınızı dile

r im. (Estağfurullah, devam sesleri). Zira bendeniz o kadar okumaya ve 

söz söy lemeye hahişkar deği l im. Madem ki arkadaşımızı s ık ıyorum, onun 

için müta lâamı burada kâfi görüyorum. 

BAŞKAN - Devam buyurun. . 

HALİL ÖZYÖRÜK (İzmir) - Kâfidir, arkadaşımız rahatsız oluyorlar. 

B A Ş K A N - Şimdi o halde söz alan arkadaşların isimlerini sırasiyle 

okuyorum. 
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M a h m u t Güçbi lmez, Feridun Fikri Düşünsel , Fethi Çel ikbaş, Sedat 
Barı, Hâmid Şevket İnce, Şevket Mocan, Cezmi Türk, Kemal Özçoban, 
Osman Şevki Çiçekdağ, Baki Erdem, Fuad Hulusi Demirell i , Necip Bilge, 
Ahme t Gürkan, Ahmet Kemal Varınca, Zihni Ural, Mazhar Şener, Hasan 
Âli Vural . 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Arkadaşlar , on günden beri 
müzakere etmekte o lduğumuz tasarı şimdiye kadar dört tane tatil geçir
miştir. Birincisi, 141 inci madde aslında Ceza Kanununun tatbikat ına 
müteal l ik bir hükümken 23.VI.1936 tarih ve 3038 numaral ı Kanunla ilk 
defa olarak bugünkü bünyeye uyan şeklini almıştır. Yani 141 inci mad
deye komünizmle mücadele vaziyeti ilk defa olarak 23.VI. 1936 tarih ve 
3038 sayılı Kanunla konmuş bulunmaktadır . Müsaade ederseniz bu 
madden in bu fıkrasını yüksek huzurunuzda okuyayım. 

Madde 141. - Memleket dâhil inde içtimai bir zümrenin, diğerleri üze
rinde tahakkümü, şiddet kul lanmak suretiyle tesis e tmeye veya içt imai 
bir zümrey i şiddet kul lanarak ortadan kaldırmaya veya memleket dâhi
l inde teşekkül etmiş iktisadî veya içtimai nizamları şiddet kul lanarak de
v i rmeye matuf cemiyetleri tesis eden, teşkil eden, tanzim eden veya sev-
kü idare eden.. . ) diye devam ediyor. Bu vaziyet, kanunun bu şekli, iki se
ne sonra yüksek huzurunuza getirilerek yeni bir kanun yani 3531 numa
ralı Kanunla değiştirilmiştir. Maddenin ilk tadili budur. 

Ş imdi arkadaşlar, bunun esbabı mucibesini okumadan evvel, 141 in

ci madden in 1938'de almış olduğu şekli okuyacağım. 

Madde 141. - Memleket dâhil inde içtimai bir zümrenin diğerleri üze
rinde tahakkümünü tesis etmeye (Şiddet kalktı) veya içt imai bir zümrey i 
ortadan kaldırmaya veya memleket dâhil inde teşekkül etmiş iktisadî ve
ya içt imai nizamları devirmeye matuf cemiyetleri, ilh.) İşte 16.VII. 1938 
yani iki sene sonraki meclisten çıkan kanun budur. 

Ş imdi bu kanun, hükümet tarafından iki sene sonra niçin, değiştiri l
mek üzere Meclise sunuldu. 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) - Siyasî devrimler buna dâhil mi? 

B A Ş K A N - Rica ederim, hatibin sözünü kesmeyin. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) - Silsilei ke lamımı bo zmamak 

için, aradan vâki olacak sözlere cevap vermiyeceğim. 

Şimdi : Türk Ceza Kanununun bâzı maddeler inin değişt ir i lmesi hak

k ında 23.V. 1938 tarihinde hükümet tarafından Meclise sevkedi len lâyi

hada 141 inci maddenin değiştiri lmesinin mucip sebebi olarak şunlar 

ifade edi lmektedir: (Bu hükümler memleket dâhil inde rejimi tam bir su-
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rette korumak için kâfi görülmemektedir . Zira hükümet şeklini tağyir 

maksad ına müstenit cemiyetlerin müessisleriyle idare heyeti azaları ve 

içt ima mahal l inin sahip veya müsteciri hakkında Cemiyet ler Kanununun 

koyduğu para cezasına dair olan hüküm istisna edilirse mevzuat ımızda 

gayesi yukarda yazılı maksatlar olduğu halde buna vusul için şiddet kul

lanmayı istihdaf etmiyen cemiyetlerin tesis ve teşkili ve bunlara g irmek 

ve bu maksat lar için propaganda yapmak keyfiyeti bir ceza tehdidi altın

da bulunmamaktadır . ) (Soldan: Bravo sesleri). Müsaade buyurun Yüksek 

Mecl isçe bu hususun tamamiyle aydınlanması gerekir. Ş imdi o zamanın 

Adl iye Encümeni 27.VI. 1938 tarihli mazbatas ında hükümet in bu esbabı 

mucibeyi ne sebeple kabul ettiğini tasrih etmektedir. Onu da o k u m a m a 

müsaadeniz i rica ederim: 

(141 ve mütaakıp 142 nci maddeler İtalya kanunundan aynen iktibas 

edi lmiş o lduğundan orada da tatbikat bu şekilde cereyan etmekte ve hu

kuk âl imlerinin buna dair mütalâaları ve kanunun şerhi maksadiy le te

lif ve neşriyatı da bu merkezde bulunmuş o lduğundan memleket imizde 

tekarrür etmiş sayılacak bir içtihattır. Maksadı temin ett iğinden bu mad

delerde değişiklik yapı lmasına lüzum olmadığı mütalâası dermeyan edil

mişse de bu maddeler bugün için taallûk ve temas itibariyle komüni zm 

efali hakkında tatbik o lunmakta ve fi lhakika komünizm, nihi l izm ve 

anarş izm gibi fiiller esaslarında şiddeti tazammun etmekte olup bu mak

sadı güden herhangi bir cemiyetin kurulması şiddet kul lanmak içtimai 

bir zümrey i devirmek ve mevcut iktisadî ve içtimai nizamları kaldırmayı 

gaye ittiaz etmiş o lduğuna göre adı geçen maddeler in hali üzere kaldığı 

takdirde bu bahsedi len hareketleri cezalandırmaya kâfi ise de böyle esa

s ında şiddet meknuz olmıyacak şekilde veya zahirî vaziyete göre bu ka

naat ve içtihadı tam olarak veremiyecek tarzda müesses ve bir n izamın 

veya bir içtimai zümrenin kaldırı lmasını ve yıkı lmasını ist ihdaf eden bir 

zümren in cemiyet halinde kurulması mümkün olacağı düşünülmeye de

ğer bir mesele olmakla beraber cezai işlerde sarih hükümler in tatbikatta 

hâkimler için tereddüde ve kararlarda ihtilâfa mahal vermiyecek faydala

rı o lduğundan şiddet kul lanmanın bu cürümler için kanunî bir unsur te

lâkkisine meydan vermemek maksadiyle hükümet tarifinin muc ip ve 

muvafık o lduğuna encümen ittifakla karar vermiş ve 141 inci madde ile 

aynı cürmün propagandasına taallûk eden 142 nci maddeyi yapı lan ilâ

velerle kabul edilmiştir...) 

Görülüyor ki, ilk maddede, İtalya Ceza Kanunundan al ınarak aynen 

konmuş o lduğundan, şiddet fazladır. Fakat tatbikatta müşkülâ t o lduğu 

ve şiddet unsuru arandığından dolayı birçok kimselerin h ü k ü m dışı ad-
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dedildiği ve mücadelenin silâhsız kaldığı görülerek bu şiddetin kanundan 
ç ıkar ı lmasına lüzum hissedilmiştir. 

H İMMET Ö L Ç M E N (Konya) - Sene 1938, o zamanlar onlar hissediyor
lar da biz şimdi hissetmiyoruz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) - Ondan sonra 4934 numara
lı Kanuna geliyoruz. Bu kanun 13.VI. 1946 da intişar ediyor ve aynı esas
ları muhafaza ediyor. Müsaade ederseniz aynen okuyayım. 

"Memleket içinde, içtimai bir zümrenin diğerleri üzerinde tahakkü
münü tesis etmeye (şiddet yok) veya içtimai bir zümreyi ortadan kaldır
maya (gene şiddet yok ) veya memleket içinde teşekkül etmiş iktisadî ve
ya içtimai nizamları devirmeye matuf..." 

Görülüyor ki burada vâki olan tadilât şu bir iki kel imenin bir ceza 

müddet in in değişt ir i lemsinden ibarettir. Yoksa ceza unsuru aynen ipka 

o lunmuştur . 

KÂMİL BORAN (Mardin) - Met inde mündemiçt ir . 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) - Bundan sonra en son ç ıkan 
ve e lyevm mer'i olan metin, "Memleket içindeki içtimi ve iktisadî sınıfın 
diğerleri üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya içtimai ve iktisadî bir 
sınıfı ortadan kaldırmak ve memleket içinde kuru lmuş içtimai ve iktisa
dî nizamları devirmek amaciyle. . " demektedir. Şu halde bugün mer' i olan 
met in budur arkadaşlar. Bu metne cebir unsurunu ilâve ettiğimiz takdir
de soruyorum: Kanunî vaziyet hafifliyor mu, şiddetleniyor mu? (Hafifliyor 
sesleri). Bizim maksadımız komünizmle mücadele etmek mi, e tmemek 
mi? (Etmek sesleri). Etmekse adına ne derler b i lmem. Bunda tereddüde 
mahal yoktur. 

Binaenaleyh arkadaşlar, metin meydandadır ve hepimiz mil let imize 
karşı, hissî konuşmuyorum, bir mesuliyet deruhte etmiş bulunuyoruz ; 
bir gazete makalesi yazmıyoruz. Burada milletin vazifedar mebusu ola
rak teşriî vazifemizi ifa ediyoruz. (Soldan alkışlar). Bu vebal i omuzlar ımız
da çekemiyeceğiz kanaat indeyim. (Bravo sesleri). 

Sosyalistl ik ve saireye halel gelir mi? Katiyen gelmez. Sosyalistl ik de

v irmeyi istihdaf eden bir müessese değildir. Bugünkü şekl inde, ben de 

bil irim arkadaşlar, (Histaire des doktrines economiques ) ten imt ihan ver

dim. Şimdi ortada birçok nokta var; komünizm, sosyal izm ve saire. Hep

si aynı kaynaktan ileri geliyor. Fakat sosyalizm demokrasiy i kabul etmiş

tir, demokrat ik nizam içine girmiştir. Ârayi âmme nizamı ile hareket et

mektedir . İngiltere'deki, Fransa'daki dünyanın her tarafındaki sosyalist 

partileri bugünün demokrasi nizamını içinden devirmeyi isti lzam etmi-
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yorlar. Bugün bu madde mer'i iken bir sosyalist partisi teşekkül etse mü

saade o lunmaz mı? Elbette olunur. Çünkü sosyalist partisi cebirle ikti

sadî nizamı devirmeyi istihdaf etmemiştir. 

Husulü kanaat için bir noktayı daha arzedeyim: 

Bugün bir gazetede şu fıkrayı gördüm. İngiltere'de Ame le Partisinin 

tüzüğünde şöyle bir maddesi varmış: 

"4 . El ve kafa işçilerine emeklerinin tam semeresini sağlamak, istih

sal, tevzi ve mübadele vasıtalarının müşterek mülkiyeti esasları üzer inde 

hakkaniyete en uygun ve m ü m k ü n tevzii yapmak ve her faaliyet sahası

nın ve hizmetin halk tarafından idare ve murakabesini m ü m k ü n olan en 

iyi şekilde sağlamak.. . " Şu madde ile bize müracaat edilse, b iz im bugün

kü tarifimize göre bu maddede devirmek mefhumu mevcut mudur arka

daşlar? İçtimai nizamları devirmek ne demektir? Bir parti, işçi partisi, 

sosyalist parti şöyle bir metinle geliyor. Bugün mevcut olan metinle, ki, 

bunda cebir unsuru yoktur, bunu menetmeye imkân var mıdır? [Yok ses
leri). Bu, bir saniye, bir dakika düşünülebil ir mi? Binaenaleyh arkadaş

lar, mesele tektir: Komünizmle mücadeledir . Komünizmle mücade le için 

bu memlekette , hepimiz dâhil o lduğumuz halde, zekâlarımızın, gayretle

r imizin ş imdiye kadar bulabildiği formül, 1936 senesinden beri şiddet tâ

birini kald ırmak suretiyle elde edilen bu metindir. Bu cezaların teşdidi

nin pratik bir hale gelebilmesi için bâzı fıkraların ıslâhı mevzuubahist i r . 

Fakat Yüksek Heyetinizden istirham ederim, şunu takdir buyurunuz ki, 

cebir unsuru kaldığı takdirde muhaffifi cezadır ve e lyevm takip edi lmek

te olan komünist ler sureti kafiyede bundan istifade edeceklerdir ! (Soldan 
alkışlar, bravo sesleri). 

B A Ş K A N - Fethi Çel ikbaş. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Burdur) - Muhterem arkadaşlar, bendeniz de, ko

münizmle mücadele mevzuunda tam bir ittifak hal inde bu lunan muhte

rem heyetiniz arasından bir kısım arkadaşlar gibi, komünizmle mücade

le ederken içtimai adaletin tahakkuku yo lunda çalışacak diğer teşekkül

lerin veya fikir cereyanlarının da tecrim edi lmemesi maksadiy le "Cebir" 

unsurunun fıkrada muhafazası lehinde konuşmak üzere söz a lmış bulu

nuyorum. 

Şayet Hükümet tasarısının gerekçesinde gayet isabetle ve y irminci 

asrın ortas ında içtimai, iktisadî doktrinlerle tam bir mutabakat gösteren 

ve hakikat in büyük ölçüde ifadesini bulan bir mucip sebep dermeyan 

ed i lmemiş olsaydı belki "Cebir" unsurunun muhafazası veya ademi mu

hafazası keyfiyeti bu kadar derin ve uzun münakaşa lar mevzu teşkil et-
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miyebil irdi. Fi lhakika Hükümet in esbabı mucibesinde gayet vazıh olarak 

keyfiyetin hiç de Sayın Bingöl Milletvekili arkadaşımızın ifade etmiş o ldu

ğu şekilde olmadığı belirti lmiş bulunmaktadır . Denmiyor ki; aynı f ıkrada 

mevcut "Bir sosyal sınıfı cebir yolu ile kısmen veya tamamen ortadan kal

d ı rmaya veya memleket içinde müesses iktisadî ve sosyal nizamları ceb

ren yoketmeye matuf bir leşmeler" ibaresi ile istihdaf edilen gaye cebiri 

vasıta olarak sayan sosyalist ve sair birleşmeleri tecrim eylemektedir . 

Maddenin bugünkü halinde mevcut ibare dolayısiyle sosyalist ve müşa

hit mahiyetteki partilerin teşkiline hukukan imkân mevcut değildir. Ş im

di Hükümet tasarısının da esbabı mucibesinde bu kadar vazıh olarak be

l irt i lmesine rağmen ihtilâf nereden çıkmaktadır? 

Burada affınıza sığınarak gayet kısaca arzedeceğim; Marks izm bugü

ne kadar ki, bildiğimiz mevzular hakikat olarak i lmen kabul ett iğimiz 

mevzular üzerinde öyle fikirler ortaya atmıştır ki artık burada mevzu ve 

fikirler tam bir teşeddüt ve teşevvüş içine girmiş bulunmaktadır . Marks 

getirdiği tarih felsefesi telâkkisiyle içtimai hâdiseleri, hattâ insan şuuru

nu o kadar izafileştirmiştir ki, bugün Marksçı ların edebiyat ında biz im 

bildiğimiz hakikatin yeri yoktur. Bizim bildiğimiz hakikat, insanın muay

yen, bir muhitten mütevell it olan insanın muhit i menşurundan geçmek 

suretiyle ortaya attığı bir hakikattir. Bu hakikat onlara göre, burjuva ha

kikatidir. Maalesef ihtilâf buradadır. İçtimaî müesseseler ilmî hakikat le

ri âdeta kablî bir hükümle bu kadar kendi zaviyesinden görmeye baş lan

dıktan sonra artık herkes arasında, hattâ bir kısım ilim adamlar ı arasın

da dahi aynı terimler içerisinde başka başka maksat lar gizli bu lunmak

tadır. Yani kelimeler adamına göre mâna değiştirir o lmuştur. Nitekim, 

demokras i mevzuunda bugün Sovyetler kendi nizamlar ına demokras i di

yorlar. Halbuki biz de bugünkü bilgilerimize göre demokras i n izamını on

ların anladığı mânada görmüyoruz. Bilâkis bu n izama biz diktatörlük di

yoruz ve bilâkis insan haysiyet ve hürriyetini her şeyin üstünde tutan 

garp âleminin telâkkilerini asıl demokrasi nizamı olarak kabul ediyoruz. 

Aynı içtimaî müesseseler in bu kadar birbirine zıt şekilde telâkki edi lme

leri aynı kel imelerin aynı maksatları ifade etmekten çok uzak o lması key

fiyeti iledir ki bu fıkra yazıl ırken mefhumların, tâbirlerin, ıstı lahların son 

derece seyyal olduklarını nazarı itibara alarak hakikaten komünist ler i 

tecrim etmek yo luna gitmek Yüksek Meclisin de umumi temayülüne tam 

bir mutabakat arz edecektir. Belki bu sebepten madden in yazı l ış tarzın

da hakikaten bâzı vuzuhsuzluklar olduğu ileri sürülebil ir. Bir kısım ar

kadaşlar komünist tâbirinin kullanılmasını ileri sürerken diğer bir kıs ım 

arkadaşlar da böyle bir tâbire lüzum olmadığını ifade etmektedir ler . Yal-
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nız madden in bu yazıl ış tarzında dahi bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıf

lara tahakkümü mevzuu bahis olması hal inde dahi komünist tâbiri ister 

kullanılsın ister kullanılmasın mevzuu bahis cemiyet bir komünis t teşek

küldür, bu itibarladır ki birinci kıs ımda geçen tahakküm kel imesinde ce

bir unsuru mündemiçt ir . Bu tahakküm mefhumu, teşekkülün telâkkisi 

komün i zmden katiyen ayrı lması mümkün olmıyan bir şey o lduğuna gö

re, bizce ayrıca bir cebir unsuru ilâvesine burada lüzum yoktur. Fakat 

(Bir sosyal sınıfı cebir yoliyle kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak 

veya memleket içinde müesses iktisadî veya sosyal nizamları cebren yok 

e tmeye matuf) tâbirlerini ihtiva eden kısımdaki vaziyet değişmektedir . 

Hükümet tasarısında da belirtildiği veçhile sosyal demokrat cereyanları

nı ön lememek için hattâ ben biraz daha ileri g ideceğim, politik mânada 

değil, fakat sosyal sahada kooperatifçilik cereyanlarına dahi belki mâni 

olabilir düşüncesiyle cebir unsurunun burada yer alması lâzımgelir zan-

nındayım. Çünkü kooperatifçilerin de tasavvur ve tahakküme çalıştıkla

rı bir iktisadî ve içtimaî nizam vardır. Diğer taraftan koal isyon hakkı, 

Sendika Kanununda işçilere ve iş verenlere tanınan hak ve muayyen 

meslek gruplarına mensup olan kimselerin içtimaî ve iktisadî menfaatle

rini korumak maksadiyle birleşmeleri hakkı ve binnetice muayyen men

faat sahibi kimselerin muayyen kanunî normlar içerisinde menfaatleri

nin sağ lanması için mücadele etmek maksadiyle kurdukları teşekkül le

rin âkibetleri tehlikeye girebilir. Bu sebepledir ki, ikinci kısımda, yani ce

bir yolu ile k ısmen veya tamamen yoketmek veyahut müesses nizamı, iç

timaî nizamı cebir yoliyle yok etmek keyfiyeti hakikaten komün i zm ile 

mücade le etmek hususunda tam mutlak olarak maksada matuf bir ted

bir olacaktır kanaat indeyim. 

Sayın Feridun Fikri arkadaşımız bu işin 141 inci maddenin tarihçe

sinden bahsetti ler. Lâkin arkadaşlar, maddenin tarihçesini sadece Ceza 

Kanununun tadilâtı içerisinde mütalâa etmek doğru değildir. Memleke

tin 1936 dan beri geçirdiği hayatı siyasiyesindeki değişiklikleri gözönüne 

getiri lerek buna mütenazır hükümler in Ceza Kanununda sevkedi lmesi-

nin mânasın ı çıkartmak güç değildir. Bu bir metod işidir. O halde mem

leketin 1936 dan beri geçirdiği siyasî safahatı nazarı it ibara a lmak sure

tiyle, bu husus üzerinde fazla durmuyorum, Ceza Kanununda yapı lan 

tadiller gözönüne getirilecek olursa bunun maksadın ın ne demek olduğu 

daha kolay anlaşılacaktır. Bu itibarla izahları metod bakımından noksan 

olmuştur. Bu noksanı ikmal etmek suretiyle met inde cebir unsurunun 

muhafaza edi lmesine, bi lhassa programında içtimaî adalet yer a lmış olan 

Demokrat Partili arkadaşlarda olduğu gibi muhalefette bulunan arka-
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daşların da, memleket in içtimaî nizam içerisende, üzerinde durulacak ve 

içtimaî hayatın bünyesini takviye maksadiyle muayyen yer lerde tahditler 

vaz 'e tmek icabedebileceğini takdir ederek, sırf bunlara imkân vermek ba

k ımından cebir unsurunun muhafaza edi lmesine iştirak etmeleri icabe

der. Aks i halde arkadaşlar, vaziyet şu olacaktır; bu günkü müesses ni

zam, içtimaî adalet yönünde uzun yıllara sâri tadillere de imkân vermi-

yerek, cemiyet in tahaccür etmesine, krıstalize o lmasına yol açacaktır . 

Cebir unsurunun muhafazası bu taş kesi lmeye mâni o lmak ve demokra

tik nizamımız ın muhafazasına imkân vermek bakımından herhalde ve 

b i lhassa demokrat ik nizamda: haklı olduklarını zanneden fakat bir ka

nuni engel yüzünden hakkını alamadığını sanan kimseler bak ımından 

daha çok tatminkâr olacaktır. İçtimaî gel işmemizin, iktisadî ge l işmemi

zin, içtimaî adalet yolunda, mülkiyet hakkını, aileyi muhafaza ederek, 

herkesin dinî âkidesine hürmet etmek suretiyle vatan ve millet fikrini 

muhafaza ederek inkişafı arzu ediliyorsa hakikaten vatandaşlara bu 

mevzuda ufak tefek tadiller yapmak imkânını bahşedecek bir leşmelere 

imkân vermek, bilâkis normal ve demokratik inkişafımızın bir emniyet 

sübabı olacaktır. Bu sebepten bendeniz maddenin ruhan değil fakat şek

len tadil ine imkân verecek ve belki maksadı tavzih edecek bir şekle kon

mas ına taraftar olan arkadaşlarla beraberim ve herhalde komünis t cere

yanlar ın dış ında kalacak olanları tecziye e tmemek için f ıkranın her türlü 

tereddütten uzak bir şekle ifrağını temenni ederek sözler ime son ver iyo

rum arkadaşlar. (Alkaşlar) 

BAŞKAN - Sedat Barı. 

SEDAT BARI (Seyhan) - Muhterem arkadaşlar; bizi, Ceza Kanununun 

141 ve 142 nci maddelerini değiştirmeye sevkeden bellibaşlı sebep; ko-

müniz imle hakkiyle mücadeleyi mümkün kılacak şekilde cezai müeyye-

delerinin artırı lmasını temin edebilmekti. 

Bu iztırari hedefin yanında eski metinlerde mevcut o lmıyan cebir un
surunun maddeye sokulmuş bulunmasının hakikaten lüzumsuz vakit 
kaybetmemize saik olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem Fethi Çel ikbaş arkadaşımız daha evvel gerekçeden bir kıs

mını okudu, bendeniz de bu cebir unsuru hakkında gerekçede zikredi len 

başka bir paragrafını okuyacağım. 

"Cebir unsuru maddi ve mânevi olarak bu izahtan varestedir. Bura

da bi lhassa dikkat edilmesi gereken cihet şudur: Cebir ist imalinin açık 

olarak, sarih olarak nazara alınmış, propagandaya ithal edi lmiş bulun

mas ına ihtiyaç yoktur. Cebir unsuru z ımmen bulunabil ir deni ldiğine gö-
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re esasen bu cebir unsurunun Hükümet tarafından konmuş o lması katî 

bir zarurete istinat e tmemiş oluyor. 

Müzakere ve münakaşa etmekte o lduğumuz 141 inci madden in birin

ci fıkrası ayrı ayrı tarif edilen üç maksadı tahakkuk ett irmek gayesini is

t ihdaf eden, cemiyetleri kuran, sevku idare eden veya yol gösterenlere ve

ri lecek cezayı tâyin etmekte, yani fiili değil; tasavvuru tecziye etmektedir . 

Fiile geçen hallerde, 125 ve 126 nci maddeler caridir. Bir sosyal sınıfın 

diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis bir sosyal sınıfı k ısmen 

veya tamamen ortadan kaldırmak, serbest çal ışma ve mülkiyet hakkını 

tanımıyarak sosyal nizamları yok etmek maksatları içinde cebir ve şiddet 

en korkunç mânalariyle bizatihi meknuz ve mündemiç bulunmaktad ı r . 

Üçüncü Enternasyonal in cebir ve şiddet kararı, komünist ler in netice

ye varma parolaları mebde değil, müntehadır . Yerine, yurduna, bünyesi 

ne göre uzun veya kısa sürecek hazırlıkların sonunda gayeyi tahakkuk 

ettirecek, kuvveden fiile geçirecek en son vasıta. 

Dünyanın hiçbir tarafında, komünizmi yaymak gayesiyle kurulacak 
cemiyet ler in tüzük ve programında (partimiz cebir ve şiddet esasına müs
tenittir) tarzında bir kayda rast lamak veya cemiyet merkez ler inde "ateşli 
si lâhlar deposu" diye bir tabelâ bulmak m ü m k ü n olamıyacaktır . Nitekim, 
İstanbul 'da derdest edilen meşum partinin tüzüğünde aziz yu rdumuzun 
üç bö lüme ayrılarak peşkeş çeki lmesine kadar ileri g iden vatansızl ık ve 
namussuz luk burhanını gördüğümüz halde cebre ait bir kayda rast lamı
yoruz. Haşhaş tohumundan cebren haşhaş yetiştirenlere şu kadar ceza 
verilir denilebilir mi? Haşhaş tohumu haşhaşı ve afyonu bilıstırar mey
dana getirecektir. 

Haddi zat ında uzviyeti tahrip pahasına da olsa, zevk ve keyif veren 

morfin ve kokainin kullanılmasını cemiyetin sıyaneti bak ımından nasıl 

amansız bir takibe mâruz bırakıyor ve aynı zamanda onu imal ederek 

neşretmeye çalışanlara daha amansız şekilde mücadele ediyorsak cemi

yetimiz için onlardan daha tahripkâr o lduğunda ittifak ve kanun dışı ka

bul ettiğimiz komünizmi, imbik mahsulü olarak değil, fikir mahsulü ola

rak aynı şiddetle yok etmek yolunu bulmak mecburiyet indeyiz . Bu itibar

la Mahmut Güçbi lmez arkadaşımızın (cebir) kel imesinin met inden çıka

rı lması hakkındaki fikrine tamamen iştirak ederim. 

Fıkranın cezai hükmüne gelince: 

Asri ceza evindeki müddet yaş gibi sebeplerle bir kısmı yele bir kısmı 

sele gidecek olan sekiz-onbeş senelik hapsin yeterliğini katiyen kabul et

miyorum. 
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Müsavat diye en gaddar bir müsavatsızl ık, hürriyet diye en hunhar 

bir ist ipdadı ifade eden bütün mukaddesat ı temel inden y ıkan bir rejimi 

memleket bütünlüğünü ve istikbalimizi bol keseden harcıyarak yaymaya 

çal ışan ruh anarşistlerine bu memlekette hakikaten tek bir nefes dahi 

haramdır . 

Birbir inden fikren hemen aynı çapta modeli olan komünist lerden bu

gün yurtd ış ında en şenî hiyanetle meşgul bulunan Naz ım Hikmet şiirle

r inde diyor ki: 

Ben ki bi leklerimde tel kelepçeyi 

Bir altın bilezik gibi taşımışım, 

Ben ki ilmikleri sabunlu iplere bakıp 

Kıllı kalın ensemi kaşımışım, 

Ben geniş omuzlar ımda dimdik bir kelle taş ıyorum ve yaş ıyorum 

Kel lemin içindeki için. 

Çıplak bir yumruk gibi kalbimi soymuşum, 

Kel lemin 

içindeki 

için 

Kel lemi koymuşum. 

Muhterem arkadaşlar, bu kaşınan enseler iç indekine rest çeki len kel

lelere, 8-15 senelik hapis değil, hakikaten ilmikleri sabunlu ipler gerek

tir. 

Şevket Mocanla birlikte idam hakkındaki takrir veren arkadaşlara ta

mamen iştirak ettiğimi arzederim. 

Muhterem arkadaşlar ım, Loretmi, Beriyan'ın m e ş u m çarkı iş lemek

tedir. Bu ana kadar komünizmle mücadelede bizim basiret imizi göster-

miyen, insan haklarını bi lâkaydü şart hürriyet düşünces i içinde müta lâa 

münakaşas iy le bocal ıyan büyük küçük bütün milletlerin beşer iyet selâ

meti, kendi milletlerin mevcut bir felâketten kurtulabi lmesi endişesiy le 

bilıstırar bizim isrimizi takibe mecbur kalacaklar ından şüphe etmiyo

rum. Bütünlüğümüz ve istikbalimiz namına, hak namına, hürriyet namı

na, beşeriyet in saadeti namına vicdanımıza en küçük bir gölge düşme

den alacağımız bu kararın bizler için bir iftihar vesilesi o lacağına emin im. 

H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Ankara) - Muhterem arkadaşlar ım, duradur 

münakaşas ın ı yaptığımız.. . 
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VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane ) - O ne demek? 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) - Sen edebiyat hocasısın, benden iyi 
bilirsin. (Gülüşmeler). 

Uzun boylu üzerinde tartıştığımız bu mevzuun en ilmî cephesini 
muhte rem komisyon başkanımız, birkaç günden beri işin üzer ine yumu
larak sinni şaline bakmaksız ın bu memleket in hayrına matuf derin bir 
gayretle tetkike dayanan eserini okumaya devam ediyordu. Her i lmin 
kendine mahsus bir hususiyeti ve bir ihtisas mevzuu vardır. Biz im baş
kanımız, ceza hukuku yönünden kendimi öne atayım bana çok yıllar da
ha hocalık edecek kadar yükselmiş, tatbikî ve ilmî şekilde hüviyet ini bu 
memlekete bildirmiş bir adamdır. Tatlı tatlı d inlemekte o lduğumuz bu 
derin eseri, Halil Nuri Bey arkadaşımızın kesmesinden çok müteessir ol
d u m ve ben im gibiler diğer bir çok arkadaşlar da müteessir oldular. Bu
nu arzeder im. Hiç kimsenin diğer bir arkadaşın sözünü kesmeye hakkı 
yoktur, bu nihayet fikir meselesidir. Dinler, dinlemek istemezse dışarı çı
kar, sigarasını içer, tekrar içeriye gelir. 

Çok müteessir o lduğumu arzedeyim. Buna bâzı arkadaşlar da iştirak 
ettiler. Herkes kanaat ve içt ihadında serbesttir. 

BAŞKAN - Esas mevzu hakkında konuşunuz. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) - Evet sadet dâhili konuşuyorum. 
Tahammülü olan dinler, olmıyan kapıdan, salondan çıkar, biraz sigarası
nı içtikten sonra tekrar içeri girer. Binaenaleyh bir hatibin karşıs ında çi
ni cebin göstermek, âdeta sabote eder gibi harekette bu lunmak doğru de
ğildir. Çünkü bu mevzuda imzasını atmış bir arkadaşınız sıfatiyle, şerefli 
bir insan haysiyetiyle tebdili içtihatda bu lunmamak için kendi mütalâa ve 
kanaatlerini arzetmek istemiştir. Bu mütalâa ile de zannediyorum ki, bir 
çoklarımızın kanaatlerini kuvvetlendirmiş bulunmaktadır . Onun için be
nim arkadaşlar ımdan ricam; Halil Beyi tekrar kürsüye davet edel im. Bizi, 
o derin vukuflariyle aydınlatsınlar. (Kendi isterse söz alabilir sesleri). 

Canım ben de bil iyorum, bâri hiç o lmazsa siz böyle söylemeyiniz. Ri
ca eder im sözümü kesmeyiniz. Bana verilecek salâhiyetle mi görüşece
ğim, yoksa herhangi bir tahdit çizgisi içerisinde mi konuşacağ ım? Niçin 
atılganlık yapıl ıp hatibe bir baraj çekil iyor? Yapmıya l ım çok rica eder im. 
(Siird Milletvekili Mehmet Daim'e hitaben) hele sen avukatsın, dur, sen 
olsun biraz dinle. 

Efendim, bu (cebir) unsuru kabul edi lmiyecek olursa, maddey i aynen 
okuyorum, bakınız ne tehlike içine giriyoruz. Maddeyi (cebir) unsuru ol
maksız ın okuyorum ve kemali ehemmiyet le nazarı dikkatinizi ce lbediyo-
rum: 
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(Memlekette müesses iktisadî, sosyal, hukukî, siyasî nizamları , orta

dan kald ırmaya matuf cemiyetler.) Burada bırakıyoruz ve bugün yaş ıyan 

hüküm de aynen böyledir. Pekâlâ memlekette müesses bu hukukî duru

mu, bu iktisadî durumu değiştirmek istiyen, mesele devletçiliği beğenmi-

yen, ileri l iberalizmi istiyen ve vatandaşın, devlet kundura yapamaz , fab

rika dumanı tüttüremez, devlet kumaş yapamaz, yapmamal ıd ı r , bunu 

vatandaş yapsın, serbest ticareti vatandaşa bırakmalıdır, diye bir müta

lâa, bir iktisadî fikir ortada yok mu yürümüyor mu? Ben, böyle anl ıyo

rum. Aksini ispat edecekler kürsüde fikirlerini beyan ederler. Bu (cebir) 

den maksat şudur; meşru yollarla, fikir yollariyle değil fakat tahakküm 

tarikiyle bir sınıfı ortadan kaldırmaktır. İşte biz bu şekilde yapı lan top

lantıları menetmek istiyoruz. 141 inci maddenin ruhu, karakteri şudur: 

Komünist cemiyeti teşkili, yani memnu cemiyet mevzuudur. Yoksa bâzı 

arkadaşlar, meselâ doktor, bizim Sedat; asalım, kesel im diyor. Yahu şu 

Ceza Kanununun 125 ve 146 nci maddelerini bir okuyun. Okuyarak öy

le çıkın buraya. Bu 141 inci madde, cemiyet teşkil inden bahistir. Mem

nu bir cemiyet teşkiline matuf hükmü muhtevidir. Yani üç arkadaş bir 

araya gelecek ve: (Arkadaşlar! Bu gidiş ne gidiştir, ne felâketli gidiştir, ge

lin Al lah aşkına toplanalım da yıkal ım bu cemiyeti . ) diyeceklerdir. Bura

da fikir değil y ıkma istihdaf edilmiştir. Meselâ Halk Partisi geniş devlet

çidir, Demokrat Parti yarı devletçidir. Siz, hayır! Devletçil ik o lmamal ı , 

fabrikaları millet açsın, işletsin, ilerletsin diyorsunuz, bugünkü kanun 

hükmü böyle söylememize mânidir. Çünkü iktisadî nizamı bozucu bir 

söz söylemiş veya bir cemiyet kurmaya karar vermiş o lmuyorsunuz . 

Arkadaşlar , kemali ehemmiyet le nazarı dikkatinizi ce lbeder im. Mede

ni Kanunda evlât araya girince anaya, babaya miras yoktur. Bu, adalet

siz bir şeydir. Şimdi bunun hakkında bir cemiyet teşkil edilirse, icabeden 

tadilleri yapmak üzere harekete geçilmek istenirse; (aman efendim, Ka

nunu Medeni ana kanundur, onda tadilât yapılır mı? Ona hiç yanaşı l ır 

mı? Anaya, babaya ne diye miras hakkı tanılır?) denebil ir. O k u d u ğ u m 

fıkrai kanuniye bu beyanından dolayı söyliyeni tehlikeye sokabilir. A m a 

Demokrat Parti, C.H. Partisi, Millet Partisi bunu yapar mı? Vâzı ı kanun 

bu vaziyetleri düşünmek mecburiyetindedir. Sen, ben, bizim oğlan yok, 

memleket in istikbalini düşünecek, âtiyen melhuz bütün tehlikeleri naza

rı d ikkate alarak, gayrişahsi olarak kanun yapacağız . Dâva budur. Geçen 

gün Samet , güzel söyledi; efendim, kanun dışı bırakıyoruz komünizmi 

dedi ve komünizmi yalnız kafalarda yaşatan yaşatabil ir . Fakat iki üç ar

kadaş birleşerek bu düşüncelerini başkalarına söyl iyemezler, diye kana

atini açıkladı. İşte dâva buradadır. Herhangi bir siyasî, içtimai ve iktisa-
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dî dâvayı a lâmele innas serbestçe ifade etmekten endişem yoktur. Fakat 

komünizmay ı kafasından fiiliyata intikal ettirdiği gün, kanun kendisin

den hesap soracaktır. Bu itibarladır ki toplantıyı menediyor bu 141 inci 

madden in üç bendi. Dikkat buyurun, Halk Partisi bugüne kadar y ıkma

dı Demokrat Partiyi. Hiç şüphesiz biz de onlara taarruz etmiyeceğiz . Fa

kat kimbil ir istikbalin meşimesinden neler doğacaktır? Rica eder im, ka

nun vâzıı olarak vaziyetimize dikkat edel im. Onun için burada (cebir) un

suru bulunması hâkimin arıyacağı unsur şudur: Bu toplanışta cebre 

matuf bir söz var mıdır? Dikkat buyurun, söz, d iyorum. Bu toplant ıda 

yapı lan istişari görüşmeler, cebre mahsus bir mahiyet ifade ediyor m u ? 

Aranacak nokta budur. Esasen hususi kanununda, Cemiyet ler Kanu

nunda komünizme ait bir cemiyet kurulamaz, diyor. Buna ait kaydi mah

sus vardır. 

RİFAT ALABAY (Konya) - Öyle şey yok.. 

H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Devamla) - Var! (Yok sesleri). Belki de eski Mat

buat Kanununda vardır. Rifat Bey, ben burada iyiyi ve hakikat i ömrü

mün sonuna kadar müdafaa edeceğim. Hatam varsa düzel tmeyi fazilet 

telâkki eder im. Bu öyle veya böyle olabilir, fakat dâvanın mahiyet ini de

ğişt irmez. Benim hafızamda böyle kalmış olabilir. 

Geçen gün Behzat Bilgin ile, Necip Bilge gibi genç hukukçu, hakika

ten biz im önümüze bir ışık daha tuttular. İstifade ettim, zabıt tan da ken

dilerini takip ettim. Komisyonda bulunmak itibariyle bütün kuvayi fikri-

yemle kendimi bu işe verdim. Onlar meselemizi biraz daha genişletti ler. 

Fazla rahatsız etmiyeceğim, Halil Bey olsaydı belki biraz çekinir ve kor

kard ım. (Geldi sesleri). 

Arkadaş lar ım, (cebir) unsuru burada, fiillere raci değil, kasda mak-

rundur. Hâk im sanığın hareket inde (cebir) olup olmadığını arıyacaktır, 

diyorlar. Bu beyan veciz bir ifadedir. Zaten bir komünizm hareket i için

de, mut laka bir cebir vardır. Çünkü o yıkıcıdır ve ancak y ıkmak suretiy

le maksad ına ulaşacaktır. Cebir unsuru olmadığı takdirde bir sosyalist, 

bir çiftçi partisi teşekkül etmek imkânını bulamaz. 

Bi lhassa memleket imiz in % 84 ünü teşkil eden çiftçilerimizi düşüne

lim: Bir çiftçi; (Ben çiftçiyim, her şey bana dayanıyor, her şey benim, her 

zahmet ben im olmasına rağmen diğer sınıflar hayatta benden daha ziya

de müstef it oluyorlar. Gelin, bir çiftçi partisi kural ım) deseler, bu takdir

de ne o lacak? Herhalde o çiftçi partisi bugün yaşıyan diğer sınıfların re

fahından bir pay koparacağında hiç şüphe yoktur. Ve bu parti diğer par

tilere karşı galebe temin etmeye çalışacak; şüphe yok ki çiftçi sınıfı daha 
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racih bir salâhiyetle ve daha galip bir ihtiyaçla memleket te hükümran ol
mak istiyecek. İşte bu şekilde faaliyete geçen bir parti (cebir) unsurunu 
kanuna koymadığ ımız takdirde ortadan kaldırılabilir ve müteşebbis ler i 
de cezaya duçar edilebilir. 

H İ M M E T Ö L Ç M E N (Konya) - Komünizmi tasrih edel im, tavzih edel im. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) - Beyefendi çok güzel bir söz söyle
di. Yalnız ben değil, biz im encümen namına söyliyebil ir im ki, hepimiz bir 
arada buna muktedir olamadık. Bizim âlimler de kudretyap o lamadı . Ko
münizmle mücadele eden medenî milletler de komünizmay ı tarif edeme
diler. Sen bir mühendis olarak teklif yap da istifade edel im. 

BAŞKAN - Şevket Mocan. 

ŞEVKET M O C A N (Tekirdağ) - Muhterem arkadaşlar; hukukçu arka
daşlar ımızdan bir lâhza müsaade alarak huzurunuza ç ıkmak kısmet ola
bildi, çok şükür. (Gülüşmeler). 

141 inci maddenin birinci fıkrasına eklenmesini 108 arkadaşlar ımız

la istediğimiz ek fıkra, yani vatan hainleri komite başkanlar ına münha

sır ö lüm cezası hakkında mâruzâtta bulunmak üzere huzurunuzday ım. 

Tekli f imize imzalariyle şeref sözü vermiş arkadaşlardan hariç arka
daşlar da teklifimize hükümlerini verirken, kütüphane raf larından inip 
nazariyattan ayrılıp bugünkü dahilî, haricî vakıaların iç inden ve b i lhas
sa İsviçre ve Fransa'daki adlî felsefelerden ziyade Türkiye 'yi bir Türk gö
zü ile tetkik buyurmalar ını çok istirham etmekteyiz. 

Bir r icamız daha var: Son günlerde sık sık tekrar edilen bir Faşist Ka
nunu olarak telâkki edi lmemesini çok yalvarıyoruz. Faşizm ne demekt ir 
arkadaşlar? . Bir milletin diğer milletlere üstünlük iddiasiyle; emperya
l izm emellerle; cemiyeti ateşe vermesi demektir. Türkiye 'de böyle bir şey 
tasavvur edilebilir mi?. Çekile çekile kendi yurdunun son köşeler ine çe
ki lmiş Türkiye 'nin, aile ocaklarında, huzurla, istiklâl hürriyeti içinde ya
şamaktan başka bir emeli olabilir mi?. Kimin bir karış toprağında gözü
müz var?. İkide birde tekrar edilen faşist kel imesini bu kürsünün kudsi-
yetini hiç yakışt ı ramam. 

Muhterem arkadaşlar; bugün mâruz bu lunduğumuz tehlike tarihte 

eşsizdir. Tarih boyunca şimdiye kadar bizi tehdit eden tehlikeler; yu rdun 

bir parçasını koparmaya matuftu ve cephedendi. Bugünkü tehlike; Şark, 

Garp hudutlar ımızda ırk düşmanlıkları son haddine kadar tahrik edil

miş ; dişlere kadar silâhlandırı lmış, uşak devletlerle de iktifa edi lmiyerek; 

cenupta bir âlemin cenbiyeleri bilenilmektedir. En korkuncu; iç bünye

mizde haricî tehlikelere muvazi ve yardımcı Türk ismi taşıyan haini va-
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tanların; komita tüzüklerinde saklamaya bile lüzum görmedikler i Türki

ye tasfiyesini, Türk katl iamını, hazırlıyan, Türkiye komünist komiteler i 

kurmaya kadar ileri gitmiş olmalarıdır. 

Arkadaşlar ; başka memleket lerde Amer ika 'da Fransa'da, İsviçre'de, 

de bu ölçüde tehlikeler var mıdır?. Arkadaşlar; kanunlar kopye edi lmez. 

Ayr ı ayrı birer şahsiyet olan milletlerin ihtiyaçlarından doğar. Demokra

si fikir hürriyeti ; hiçbir zaman hürriyetten faydalanarak bir mil letin tas

fiyesini; beşikteki çocuklarının katl iamını düşünen fikirlere müsaade et

mek demek değildir. 

Demokras iy i tekmil hak ve hürriyetleriyle yok etmek için, zu lme, kat

le, vahşete; dayanan bir emperyal izmin ülkemize (Nefes bo rumuza ) din; 

ve bu hançereyi islâvlaştırmak istiyen ihtiras yolu üzerinde meskûnuz . 

Bu tehlikeyi bütün şümulüyle göremiyene af buyurun bugün Türk vasfı

nı bile vermek kanaat imce çok güçtür. 

Muhterem arkadaşlarım, size çok ibretli bir delil okumak isterim: 

Nâz ım Hikmet; yalnız isminin iddialarımızın bütün teferruatiyle çıp

laklığı ile canlı bir delil ifadesi olan Nâzım Hikmet 1935 te donanmamız ı 

isyana teşvik ettiği zamanlarda bir harb gemimizde muhakeme o lmuştu. 

T a m a m e n iç idaremize, dahilî emniyet imize ait olan hâdiseyi yabanc ı bir 

devletin resmî organı bir gazete bakınız ne şekilde benimsiyor ve kendi

lerine ait bir dâva imiş gibi nasıl hiddetleniyor: 

"Nâz ım Hikmet bugün dünya proleter ihtilâlinin en büyük kahraman
lar ından birisidir. O sade demokrat dünyanın nefes borusu sayılan bir 
ülkede dâvamız ın bayrağını açmakla kalmamış, sosyalist dünya dâvası
nı yürüten bir şair olmuştur. Ne yazık ki, büyük ihtilâlci ş imdi bir gemi
nin rutubetl i mahzeninde havadan, sudan mahrum kötürüm olmuştur . 
İhtilâl onu kurtardığı zaman onu mahkûm ettiren rejimin kel le ler inden 
öyle bir terazi kurulacaktır ki, bu kellelerin ağırlığı onun hapsedi ldiğ i ge
minin ağırl ığından üstün gelecektir." 

Arkadaşlar , o asırlarca asırlarca nigâhbanı o lduğumuz ve birçok de

falar da bu en buhranlı anlarımızda bize nigâhban olan boğazlar ın geçit

lerine tekasüf etmiş ihtiraslar meçhulümüz değildir. Onun sihirli sula

r ında dolaşan gemilerimizin ağırl ığından çok fazlasiyle kel le ler imizden te

raziler yapmak hülyalarını da çoktan bil iyoruz. Hattâ hiçbir z aman ta

hakkuk etmiyecek o mahşer gününde boğazların hegemonyas ında ırkı

mızın izi kalmıyacağı da meçhulümüz değildir. Arkadaşlar kel le lerimizin 

gemiler le ölçüleceği günü hazırl ıyan iç hiyanet komite başkanın ın irtibat -

çı takviyesinin üç kellesi çok görülmemelidir . Bol mevs imin yemiş ler in-
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den daha bol; ağaçları cesetlerimizle donatacağına kasideler yazan haini 

vatanın kafası lüzumsuzdur. 

Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar vakıalar bize ispat etmiştir ki, 
haini vatanı hapis şöhretini temin eden ve tarikatına sadakat vasıtası ol
maktan fazla bir tesir yapmamışt ır . Hain düşman halaskar o rdusundan 
ümidini kesmemişt ir . Nâzım Hikmet' i mahkûm eden askerî mahkemen in 
bir âzası içimizde Kırşehir Mebusu Rifat'dır. Gelsin 37 senelik hükmü 
mütaak ıp enternasyonal marşını nasıl teğanni ettiğini bize anlatsın. 

Muhterem arkadaşlar; geçen gün partisiz bir kişi bu kürsüden müs
tehzi bir eda ile ne o lmuş alev bacayı mı sarmış; dediler. Evet alev baca
yı çoktan sarmıştır. Fakat binayı yakacak bir alev değil, bacadan fışkıran 
bir alev. Mekteplerimizin orta okullarına kadar, aile har imler imize kadar 
sarmıştır. Bu saate kadar m e ş u m komünizmi yasak eden bir müeyy ide 
o lmamas ı en çok macera mânis ine mâruz sinler olan onbeş ilâ 25 yaş 
arasındaki çocuklarımıza, iç yüzünü, hiyanet derecesini bi lmiyen, yalnız 
senaryosuna kapılan çocuklarımıza çok ucuz bir macera imkânı veriyor. 
Bu yaştaki çocuklar seyrettikleri bir gangster filmini hemen sokakta tat
bik ettikleri vakalar malûmdur. Tabiî onun gibi yasak cazibesiyle ucuz 
bir maceranın içine karışıp gidiyorlardı. Bu kanunun kesbi katiyetiyle 
genç dimağlara saldıran yı lan saha bulamıyacaktır ve alev derhal söne
cek, karşımızda yalnız ve yalnız senelerden beri Türkiye 'nin en müşkü l 
zamanlar ında yar ım asırdır rahatsız eden muayyen bir l istenin muayyen, 
mütaaddi t sabıkalıları, ıslahı mümkün olmıyan isimleri, mahdut ve na
sır laşmış sabıkalıları kalacaktır. Bu milleti bunlardan kurtarmak dâvası 
gibi mahdut bir çerçeveye ateş inhisar edecektir. 

Arkadaşlar ; kanun Türkiye 'nin ifadesi olan varlık kanunudur . Bugün 
Türkiye 'nin dünyanın dört bir köşesinden akıp gelen kumandanlar , filo
lar, senatörler, otellerde yer bulamıyan gazetecilerle dolup boşal ıyorsa 
bütün hürriyet âlemin göz bebeği oluyorsa, iktidarımızla başl ıyan sarih 
ant ikomünist o lmamız ve bu polit ikamızda sarih, samimî o lmamızdan 
başka bir sebep yoktur. Bu kararımızdan zerre kadar tenzilât, muvaffak 
ve nail o lduğumuz tekmil mazhariyetleriyle beraber, Türkiye 'y i silebilir. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunun harici tesirlerinin aziz vatanımı

za temin edeceği mazhariyetler sonsuz ve ölçüsüzdür. Bütün bir medeni

yet bizden örnek alacak, kopye edecektir. Bütün bir hürriyet dünyasın ı 

gözlerin bu saatte bu ulvi kubbe altında Türk Milletini temsil eden size 

mütevecc ih o lduğuna emin olabilirsiniz. İcra mesuliyet ini verdiğimiz Hü

kümet imiz in Başbakanının sık sık kürsüye koşması bu dâvanın ehem

miyet ve şümulünün ve tarihi kararınızın ne kadar ehemmiyet l i olacağı-
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nın bir ö lçüsüdür. Gece gündüz her gün toplanalım, Varl ık ve İstiklâl Ka

nunumuzun mehabetiyle mütenasip bir hassasiyetle medeniyete hediye 

edel im. 

Arkadaşlar ; sözlerime son verirken, tekrar ediyoruz, vatan haini düş
man öncüleri , komiteleri başkanlar ına münhasır f ıkrada ısrar ediyoruz, 
kabul heyeti aliyenizindir. Yalnız, şeref sözü imza veren biz 108 arkadaş 
tarihe karşı beratımızın delilini elde etmek için açık oy teklif ediyor, bu 
hususta 15 imzalı teklifimizi de takdim ediyorum. (Sağdan ve soldan alkış
lar) 

BAŞKAN - Hükümet namına Başbakan Yardımcıs ı konuşacak. 

B A Ş B A K A N YARDIMCISI VE DEVLET BAKANI S A M E T A Ğ A O Ğ L U 
(Manisa) - Çok muhterem arkadaşlar, konuştuğumuz mevzu üzer inde 
ilerisine, gerisine, yukarısına, aşağısına doğru bir çok fikirler ortaya sü
rüldü. Aynı fikirleri huzurunuzda tekrar etmeye lüzum görmüyorum. 
Yalnız bu celsemizde söz almış bâzı arkadaşlarımızın ortaya sürdükler i 
bâzı noktalara işaretle iktifa edeceğim. 

Bir kısım arkadaşlarımız teklif edilmiş olan kanunun 141 inci mad
desinin 2 ve 3 üncü fıkraları üzerinde durarak sosyal nizam, iktisadî ni
zam mefhumlar ının ne olabileceğini araştırdılar. Derhal itiraf edeyim ki, 
hakikaten akla ge lmemesi lâzım gelen noktalara kadar gittiler. Meselâ bir 
arkadaşımız dedi ki, kooperatifçilik bir iktisadî n izam değil midir? Diğer 
bir arkadaş bir çiftçi partisi kurulup çiftçileri h imaye etmek istiyen bir 
parti teşkil edil irse bu parti iktisadî nizamda bir tahavvülü tasavvur et
miyor mu? Dediler. Ne münasebet arkadaşlar! Böyle bir mant ık la hare
ket edecek olursak meselâ ceza kanununun, vatanın, Devletin bütünlü
ğünü, varl ığını parçalamak istiyenlere ait ağır cezalarını durmadan tat
bik e tmek icap etmez mi? Bir profesör, bir milletvekili çıkar da merkezi
yet sistemi yan ında ademî merkeziyeti müdafaa ederse; bir müdde i umu
mi, bir avukat , bir hakim, ademî merkeziyet sistemi Devletin bütünlüğü
nü parçal ıyan bir sistemdir, b inaenaleyh ceza kanununun şu maddes i 
harekete geçsin diyebilir mi? Bunu dediği anda ona gülmek icabeder. Ka
nunun maddeler inde mündemiç olan mânayı vâzıı kanun sarahat le tes
pit ve tâyin eder. Bu kanun encümende müzakere edilmiş, yüksek huzu
runuzda müzakere edilmektedir. Teklif edilen madde dolayısıyle, iktisadî 
n izamın ne olduğu hakkında arkadaşlar ayrı ayrı görüşlerini belirtiyor
lar. Bunlar ın hepsi zapta geçti ve geçiyor. Tasavvur edel im ki, mektebi 
yeni bit irmiş bir hâkime bu mevzuda bir dâva geldi. Elbette bu arkadaş 
mektepte kendis ine okutulmuş metot lardan istifade edecek, tereddüde 
düştüğü zaman vâzıı kanunun maksadı nedir diye zabıtları açacak, ikti
sadî n i zamdan maksadın ne o lduğunu arayacaktır. 
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Bâzı arkadaşlarımız cebir unsuru kalkarsa iktidardaki part inin diğer 

partileri komünist l ikle itham edileceğini söylediler. Bu fikri ortaya atan 

arkadaşlar ım hâlen tatbik edi lmekte bulunan kanunda cebir unsuru 

mevcut o lduğunu biliyorlar. Hal böyle iken ne Halk Partisinin Demokra t 

Partiye ne Demokrat Partinin Halk Partisine böyle bir atıfta bu lunmas ı 

akla gelmemişt ir . 

Yıllar ve yı l lardan beri cebir unsuru kanunda olmadığı halde arka

daşlar ımız ın korktukları mânada bir tatbikat o lmamışt ır ve o lmas ına da 

imkân yoktur. Bir rejim diktatörlüğünü sureti kaf iyede ilân e tmedikçe bu 

çeşit tefsirlere ve bu çeşit hükümlere gitmeye cesaret edemez. A m a bir re

j im diktatör lüğünü ve istibdat rejimini ilân etmeye cesaret ettiği anda za

ten kanunlar ayak altına al ınmış demektir. O zaman hangi kanun mad

desinin peş inde koşacağız? (Soldan bravo sesleri). 

Sonra arkadaşlar, nazariyeler tatlıdır, sonsuz dehliz ler inde koşmak 

ve konuşmak mümkündür . Eğer konuştuğumuz mevzu, mese lâ bir faali

yeti iktisadiyenin bir sanayi faaliyeti mi, yoksa küçük sanat faaliyeti mi 

diye tarifini yapmak, unsurlarını tespit etmek gibi bir mevzu olsaydı hep 

beraber komisyonlarda, Mecliste ve ilim heyetlerinde günlerce münaka

şasına dalar ve bu münakaşalar ın zevkini alırdık. Fakat konuş tuğumuz 

bu mevzu, demin bir arkadaşımızın işaret ettiği gibi memleket imize has 

bir meseledir . Bu meselede Türkiye 'mizin ehemmiyet l i hususiyet ler i ba

his mevzuudur . 

Bundan bir ay evvel gelen İsviçreli bir mütehassıs ın, Devlet daireleri

nin ıslâhı hakkında kendisiyle konuşurken bana söylediği bir fikrini ar-

zedey im. Kendisi İsviçre'de devlet idaresinde bu lunmuş , İsviçre'de rasyo

nel devlet idaresi için esaslı tedbirler almış, tasarruflar yapmış bir insan

dır. Ben kendis inden, devlet idaresinde bu lunmuş o lmasından dolayı is

tifade edeceğimizi ve oradaki tatbikattan bizim müstef it o lacağımızı söy

lediğim zaman, her memleket in içtimai bünyes ine göre idari teşkilâtı 

olur, ben İsviçre'de tatbik edilen şeyleri burada yapacak o lursam ciddi 

bir iş yapmış o lmam dedi. 

Devlet dairelerinin İslahında, esas olan, şu kanaati , bir mil letin beka

sı mevzuubahis olduğu zaman evveliyetle gözönüne a lmak mecbur iyet in

deyiz. 

Sonra arkadaşlar; maddeler vardır, bunları suçu tarif ederler. Mad

deler vardır, suçlunun vasfını meydana korlar. Getir i lmiş olan şu kanu

nun maddeler indeki tarif bir yandan suçu tarif etmekte, diğer yandan da 
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suç lunun vasfını ortaya koymaktadır . Bu vasıf nedir? Komünist i ararken 

birisine komünist demek için lâzımgelen şartları birer birer tespit ediyo

ruz. 

Bu şartlar arasında cebir unsurunu koyduk mu karşımızda komünis t 

kalmıyor arkadaşlar. (Bravo sesleri). Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl bir fa

sit daire içine giriyoruz! 

Arkadaşlar , bir husus hakkında geçen gün söylemiş o lmakla beraber, 

bir kere daha mâruzâtta bu lunmak lüzumunu hissediyorum. Komisyon

da, Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşımızla, A labay arkadaşımız meseleyi 

ortaya attıkları dakikadan itibaren hükümet olarak bu tezi benimsedik. 

O andan bu ana kadar aynı fikir üzerinde duruyoruz. (Soldan bravo sesle

ri). 

Gelelim asıl meseleye: Komünizmin ne olduğunu anlamak için cebir un

surunu şart koştuğumuz anda karşımızda komünist yoktur. Karşımızda 

komünist ten gayri garip bir nesne vardır. Öyle ki bir şey ki, söyledikleri 

komünizmin nazariyeleri, yazdıkları komünizmin iddiaları, fakat bunlara 

rağmen ona komünist diyemiyoruz. Niçin diyemiyoruz? Cebir unsuru 

mevcuttur da onun için!.. 

Demin bir arkadaşımız, Fethi Çel ikbaş arkadaşımız, bütün bu mese
leler burjuva hakikatlarını Marksın kendi menşurundan geçirerek orta
ya dökmes inden doğdu, yoksa bütün bu mevzular burjuva hakikatları-
dır, dediler. 

Arkadaş lar ım, cemiyette hiçbir hâdise yoktur ki, cemiyet in hâdisesi 

o lmasın! Elbette ve elbette komünizmin, marksizmin ortaya attığı naza

riyeler, prensipler cemiyetin bir noktasında mevcut bir realitenin muay

yen bir ist ikâmete doğru inkişaf ett ir i lmesinden başka bir şey değildirler. 

A m a bundan evvelki celsede de arzettiğim gibi, bu dâvayı büyük bir fikir 

hürriyeti prensibi içinde mutlak olarak mütalâa etmek imkânını haiz de

ğiliz. Hattâ böyle mütalâa ettiğimiz takdirde dahi, pek güzel arkas ından 

ilâve edebiliriz ki, fikir hürriyet inden istifade etmesi m ü m k ü n olan naza

riyeler; Ancak fikir hürriyetini kendileri de kabul eden nazariyeler, görüş

ler olabilir. Ben Marksizmin diğer bir unsurunu daha arzedeyim: Bizati

hi metodunda cebir unsuru olması dolayısiyle Marksizm: fikir hürriyeti

ni ret ve inkâr etmiş olan görüştür. Böyle bir görüşün fikir hürriyet inin 

bayrağı alt ına girerek kendisini müdafaa etmesi hafsalanm, aklın alaca

ğı şey o lmamak lâzımgelir. 

Halil Özyörük arkadaşımız sözlerini bit iremediler. Hakikaten gönül 

bit irmelerini arzu ederdi. Hâmid Şevket Bey kendilerinin tekrar kürsüye 
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davet edi lmelerini istediler. Bu kendileri için çok kadirş inas bir hareket
tir. Fakat beni affetsinler bu kürsüde fikirler sonuna kadar münakaşa 
edilir. 

Arkadaşlar Al lah göstermesin, komünist partisi kurulup da şu sıra

larda otursa idi milletvekili arkadaşlarımızın çok masumane yapt ıklar ı 

itirazları yer ine kendilerine muarız olan her milletvekil ine karşı kapak 

gürültüleriyle, ayak sesleriyle müdahale edeceklerdi, onları susturmaya 

çal ışacaklardı ! 

Halil Özyörük arkadaşımızın konuşmalar ında sonuna kadar ısrar et
mesi lâzımdı. Çıkıp gitmekle fikir müsamahas ında, biraz, aflarını rica 
ediyorum, kıskanç oldukları intibaını bendeniz almış bu lunuyorum. 
Kendiler inin Yüksek Meclisinize maruzatları yar ım kalmış o lmakla bera
ber yaptıkları mukaddemede çıkarttığım bâzı neticeler mevcuttur . Mese
lâ, komünizmle mücadele metodumuz ne olmalıdır, dediler ve arkasın
dan ilâve ettiler. Nasyonel sosyal izmde komünizmle mücade le etti. Biz im 
mücade lemiz nasyonel sosyalizm mücadelesi gibi o lmamalıdır . Hayır ar
kadaşlar, afbuyursunlar beni, bi lâkaydüşart bütün âzası ile ne Yüksek 
Meclisiniz ve ne de onun itimadı ile iş başında bulunan Hükümet bir tek 
saniye dahi, memleket imiz ve dünya karşısına nasyonel sosyal izmin me
totları ile ç ıkmak vaziyetinde bulunmaz ve bulunmıyacakt ır . 

Arkadaşlar , nasyonal sosyalizmin komünizmle mücadeles in in veya 
diğer ırklara ve milletlere karşı açtığı mücadelenin hangi safhalardan 
geçtiğini hepimiz çok iyi biliriz. Düşman o lduğumuz fikir muazzam bir 
kuvvet hal inde hududumuza gelip dayandığı halde günler ve günlerden 
beri en ince ve tâli meseleler üzerinde durmakta, bir haksızl ık y a p m a m a k 
için t itremekteyiz. Nasyonel Sosyal izm böyle yapmadı ; kararını bir anda 
verdi, kamplarını kurdu, katl iâmlara başladı. Burada böyle hâdise mi 
vardır? Bizatihi şu müzakereler Türkiye 'de komünizmle mücade len in ne 
kadar insanî, ne kadar hukukî, ne kadar millî bir mesele olarak ele alı
nıp işlendiğini kâfi derecede ispata kâfidir. 

Sonra mefhumlar! Mefhumlar çok ince şeylerdir. Kapital izm bir ikti

sadî ve içtimaî n izam mıdır? Hakikaten üzerinde durulacak bir mese le . 

Halil Özyörük kapital izmin bâzı mahzurlar ına işaret ettiler. Amer ika, ka

pital izmin anası o lana Amerika, sosyal adalet mefhumu, sosyal adalet öl

çüsü ile sosyalist nazariyelerin ideallerini her gün biraz daha tahakkuk 

ett irmektedir. Bugün kapitalist denilen memleket lerde tatbik edilen içti

mai adalet kaideleri muasır cemiyetleri komünizmden ayıran ölçülerin ta 

kendilerini teşkil etmektedirler. Sosyalizm de bu ö lçünün içine girer. 

Sağdan sola doğru çeşitli sosyalist nazariyeler, mektepler vardır. Fakat 
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bir tek komünis t nazariye ve bir tek komünist mektep vardır arkadaşlar . 

İşte aradaki muazzam fark! 

Komünist din aleyhtarıdır. Fakat her din aleyhtarı komünist değildir, 

dediler. Bizler ve cebir unsurunun kaldırı lmasını ortaya süren arkadaş

lardan hiç biri din aleyhtarlığı düşüncesiyle bunu buraya get irmedik. 

Arkadaşlar , her komünist , aile aleyhtarıdır, din aleyhtarıdır, mülkiyet 

aleyhtarıdır. O halde arkadaşlar, bütün bu aleyhtarl ıklar birleştiği za

man komünis t karşımıza çıkıyor demektir. 

Ş imdi maruzat ımı geldiğim bu noktada bağlıyabil ir im: Şu maddedek i 

içtimai n izam, iktisadî nizam, aile nizamı, mülkiyet nizamı, fert ve vatan

daş hürriyeti nizamıdır. Onun dışında kooperatifçil ik, Çiftçi Partisi, hat

tâ arkadaşlar devletçilik ismi verilen ve mânası bir türlü ma lûm olmıyan 

sistem bu maddenin içinde yer almış değildir. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerime son verirken size d iyeceğim ki, ko

münizmle mücadele dâvasında, bu mühim memleket dâvasında, bu bü

yük dâvanın azameti ve kutsiyeti karşısında bâzı tâli ehemmiyet te dü

şünce ve endişelerle yo lumuzdan inhiraf etmiyel im. Büyük mücade leye 

bir an evvel başlıyal ım. Karşımızda bir heyula gibi dikilen tehlike bunu 

emretmektedir . Bunu size arzetmek millî bir borç hal indedir arkadaşlar . 

(Alkışlar). 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Aziz arkadaşlar, birkaç günden beri 141 in

ci madden in birinci fıkrası üzerinde geçen müzakereler gösteriyor ki; biz 

demokrat ik hukuk prensiplerini ve demokratik insanlık haklarını, bir ke

l ime ile demokrasiy i anlayış buhranı geçirmekteyiz. Demokras i anlayışı

mızda hükümet imiz ve hükümet imize mücavir muhitler başka an lamak

ta, en salahiyetli hukukçular ımız ve Adalet Komisyonumuz başka anla

maktadır . Hükümet imiz ve hükümet imize mücavir muhit ler 141 inci 

madden in (öyle şey yok sesleri) birinci f ıkrasında eğer cebir unsuru kaldı

rılırsa komünist ler i takip edebileceğiz, diyor. Halbuki diğer arkadaşlar 

cebir unsuru kaldırılırsa takip edi lmekle bütün demokrat ik haklar ının, 

fikir hürriyetlerinin tehlikeye gireceğini iddia etmektedirler. Hükümet in 

ve diğer arkadaşlar ın beyanlarını cümleten dinledik. Evvelâ kısaca şun

ları arzetmek istiyorum. Hükümet in en salahiyetli uzuvlarının ve en ya

kın olan Sayın Samet Ağaoğlu 'nun buyurduklar ından baş l ıyorum. 

Dediler ki; dünyada birçok sosyalist vardır, bir tek komünist telâkki

si vardır. Hayır, fiilî olarak Rusya 'da komünist vardır. Şarki A lmanya 'da-

ki komünizme teşkilâtlanması vardır. Daha derin bir tezatla bir fark gös

tereyim diye arzedeyim.. . (Gürültüler). Müsaade buyurun arkadaşlar ; Ti-
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tizm dedikleri ve nasyonel komünizma şeklinde gösterdikleri Yugos lavya 
şekli vardır. İcra makamında Başbakan Yardımcısı ve c idden çal ışkan bir 
arkadaşımız olan Samet Ağaoğlu 'na Yugoslavya'nın komüni zma telâkki
si ve Yugos lavya ile olan sıkı münasebet ler i olanlar üzer inde dikkatle 
durmalar ını rica ederim. (Gürültüler). 

Arkadaşlar ; Türkiye 'de 25 senedir hükümet in yan ında ve ondan da
ha çok komünizma ile mücadele eden bu millettir. Şunu bu kürsüden if
t iharla arzedeyim ki, bütün ajanlarına, bütün iktidarlarına, bütün para
sına ve bütün gizli teşkilâtına rağmen dünya kızıllığı ve kızılları bu m e m 
lekette muvaffak olamamışlarsa, bunun ne bu kanunlara, ne hükümet 
lere değil, doğrudan doğruya Türk milletine borçluyuz. Türk mil letinin iç
timai bünyesi içinde ne ajan, ne sabotör ve ne de diğer vasıtalarla diğer 
memleket lerdeki muvaffakiyetle, kolaylıkla ve ucuzlukla yürüyüp aldık
ları gibi bir netice alamamışlardır . Bunu tekrar ederim, bunda da her şe
yimizi mil letimize borçluyuz arkadaşlar. 

M E C D E T ALKİN (Kütahya) - Hükümet mümessi l ini d in lemedin mi? 

CEZMİ TÜRK (Devamla) - Hükümet mümessi l ini dinledim sayın üs
tadım. Hükümet in gerekçesini de okudum. Deniliyor ki; 25 seneden be
ri bu memleket te komünizm hakkında faaliyette bulunanlar aynı şahıs
lardır. Y i rmibeş seneden beri Türk milleti içinde bunlardan başka bu fi
kirde adam bulunmamışsa, bunların sayıları artmamışsa, bunun sebe
bini Türk milletinin asaletinde aramamız lâzımdır. 

141 inci maddeyi yazanlar boş yazmamışt ır arkadaşlar; (Bir sosyal sı
nıfın diğer sosyal sınıf üzerinde tahakkümünü tesis etmesi ilh... dedik
ten sonra, burada gayet açık atıf vardır. Matuf cemiyetleri her ne suret 
ve nam alt ında olursa olsun kurmaya tevessül etmek. ) 

Arkadaşlar , bu maddeye nazaran, cebir unsuru ku l lanmadan her 
hangi bir şahıs buna matuf bir beyanda bulunmakla komünis t o lduğu
nu meydana koyar ve mahkemeye sevkedilirse mahkûm edilebilir. Bura
da gayet sarihtir, cebir unsuruna matuftur, "bu gibi cemiyetleri her ne 
suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül e tmek" tir. 

Arkadaşlar, Sayın Halil Özyörük, cümlemizin dikkatle dinlediğimiz ve 
bâzı lar ımızın da ilmî anlayışla mütalâa ettiğimiz, beyanda bulundular . 
Bunu Sayın Samet Ağaoğlu yanl ış anlamışlar. Diyorlar ki, Halil Özyörük 
nasyonel sosyal izm metodu ile, i tham etti Hükümet i . Hayır!.. Hepiniz in 
duyduğuna ve zapta da geçtiğine göre komünist l ikle mücade le için iki 
metot vardır, birisi Nasyonel sosyalitelerin metodu, diğeri de Demokra t 
memleket ler in takip ettiği metottur dediler. Yoksa, biz Nasyonel sosyalist 
metodunu takip ediyoruz demediler. Yani biz öyle anlamadık. 
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Türkiye 'miz in komünist lere karşı özel bir vaziyeti var diyorlar. Birçok 

arkadaşlar ımız da buna misaller verdiler. Amer ika 'dan İsviçre'den misal

ler getirdiler. Şu kadarını arzedeyim ki, bugüne kadarki mevzuat ımız içe

risinde bi lhassa bugün çıkaracağımız kanun İsviçre kanunu kadar da te

sirli değildir. 

Komünist l ik, iftira, ihanet, ihtilâl şekillerine bürünerek gelir. Sabotaj 
baş işidir; yarın bizim nebatlarımıza hastalık tufeylatı atar, nebatı hasta
lıklar salgını vücuda getirirse, ne yapacağız? Bizim bu kanunda böyle 
salgınlara karşı hattâ ağır müeyyidemiz olmalıdır. Milletimizi sefalete dü
şürmek ve komünizme müsait muhit yaratmak için bunlar gelir de hay
vanlara hastalık aşılar. Bunlara karşı birer müeyyidemiz olmalıdır. Baş
ka yer lerde bunlara karşı etraflı mevzuat vardır. 

Geçende Sayın Başbakanımız, bizim titizlikle maddeler üzer inde dur
mamızdan memleket imiz in hususi ve tehlikeli vaziyetini düşünmediğ imi 
zi, nazari hukuk münakaşalar ı ile vakit geçirdiğimizi beyan buyurdular . 

Kendi ler ine arzetmek isterim, bir Türk vatandaşı mil letvekil i olarak 
hepimiz her an, gece ve gündüz bu memleket in siyasî durumu ve emni
yeti ile meşgul olan kimseleriz. Fakat, kendilerinin de müsaadeler iy le şu
nu da ilâve etmek isterim ki, 1945 senesinde bu memleket in durumu bu
günkünden daha kötü idi. 1945'te bizden üs istemişlerdi. Meşhur Gürcü 
profesörleri siyasî ve gayrii lmî yazılar yazmışlardı. . 

B A Ş K A N - Fıkra üzerinde konuşunuz. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) - Fıkrayı müdafaa ediyorum, Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN - Umumi konuşmalar ı lütfen bitirin. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) - Fıkra üzerindeyim Sayın Başkanım. O za

man ne Atlantik Paktı vardı, ne Avrupa Konseyi vardı, ne Amer ikan yar

dımı vardı, ne Birleşmiş Milletler vardı, ne traktör yardımı vardı ve ne teç

hizatımız vardı. Bu memlekette o zaman muhalefet doğmuş ve o zaman

ki iktidar da da ima dış tehlikeden bahsetmiştir. Aradan altı sene geçmiş, 

bugünkü hükümet in güzel kararları ile Atlantik Paktına gireceğiz, dün 

Avrupa Konseyine dâhil olduk, bugün Orta Doğu müdafaasını kurmaya 

çalışıyoruz, Amer ikan yardımı almak suretiyle ordumuzu altı sene evvel

kine nazaran daha fazla teçhiz etmiş bulunuyoruz. . . Affedersiniz demek 

ikt idarda olanlar daima tehlike var diyorlar. Bu sözleri iktidar sözü olu

yor. (Gürültüler ) . 

Bugünkü vaziyetimizi beş sene evvelkinden daha müster ih görerek, 

daha muhafazal ı vaziyette görerek, maddeten ve manen daha iyi görerek 
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şahsi hürriyetlerimizi ve içtimai haklarımızı ve millî hukuk prensipler imi
zi daha ciddiyetle, daha tafsilâtiyle, daha derin korumayı düşünmek 
mecburiyet indeyiz arkadaşlar. Ve nihayet bu milletin ilk Mecl is inin, Sa
karya Muharebes i esnasında dahi dünyaya âbideyi demokras i örnekleri 
vererek Mustafa Kemal 'e en hayati anlarında Başkumandanl ık salâhiyet
leri ver irken dahi demokratik müzakereler, mübahaseler ve münakaşa
lar da bu lunduğunu unutmıyal ım. Onun için millî ve tarihî ananeler imi
ze güvenerek; kızıllık karşısında Türk olmanın huzuru içinde, bu hakla
rımızı ebedi ve ezeli olan Türk Milletine inanarak düşünel im. Tehl ike 
mevzuubahist i r telâkkisine düşmiyel im, arkadaşlar. Tarihî tehlike dün 
de vardı, bugün de vardır, yarın da var olacaktır. Çünkü bu tarihî bir teh
likedir, asır lardan beri başımızda belâ olan bir tehlikedir, Rus tehlikesi
dir. Biz onların dostluklarına inanamıyoruz. Eğer dün de arkadaş lardan 
bunlar ın dostluklarına inananlar o lmuşsa biz doğduğumuzdan beri on
ların Türk dost luğuna inanmıyan insanlarız arkadaşlar. Çünkü dedeleri
mizden aldığımız kan terbiyesi budur. 

Arkadaşlar ; pek dramatik mevzular üzerindeyiz. (Gülüşmeler). 

Bir noktayı Sayın Menderes 'e hatırlatacağım. Geçende dediler ki, bir 
tasarı Meclise geldikten sonra hükümet onun üzerindeki tasarruf hakkı
nı kaybeder. Biz Meclise verdik, 11 ay orada bekledi, dediler. 

Madem ki Meclise geldikten sonra hükümet in tasarruf hakkı gidiyor, 

şimdi bir kelimeyi hükümet geri almak için iki gündür niye uğraşıyoruz? 

(Soldan, o başka sesleri). Hükümet lütfedip bu kel imeyi yer inde bıraksaydı 

bu tasarı çoktan çıkmıştı. 

Bu arada şuna da dikkatinizi çekmek isterim ki harblerde ve fevkalâ
de zamanlarda hükümetler in salâhiyetleri artar ve hükümet ler bu güzel 
salâhiyetlere alışırlar ve yeni yeni salâhiyetler kazanmak isterler. Kendi
leri hakikaten teminat veriyorlar. Samimî olabilirler veya olamazlar. Bu
nu Al lah bilir. Benim elime bu salâhiyetleri verin, komünist ler hakkında 
kul lanacağım ve bunu öyle anl ıyacağım diyorlar. Güzel; fakat bu salâhi
yetleri kendi ler inden başkaları tatbik etmek mevki ine geçerlerse; Al lah 
cümleye uzun ömür versin; demokrat iktidara da. Ziya Gökalp' ın şu söz
lerini da ima hatırlarım: (Ferd fani; cemiyet bakidir ) der. Onun için ver
diklerimiz nazari hürriyet misalleri değildir. Bir leşmiş Milletler Anayasa
sının kabul ettiği içtimai terakkileri bu memlekette yürütmek için içtimai 
f ikirlerimizin, hareketlerimizin, fiillerimizin, hürriyetlerimizin, düşünce
lerimizin yakın veya uzak istikbalde tehdit altına al ınmasını ön lemek için 
de şu veya bu iktidar, şu veya bu hükümet bu memleket te çok geri kal
mış olan içtimai terakkiyi tahdide veya engel lemeye muvaffak o lamama-
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lıdır. Bu terakkiyi, Birleşmiş Milletler Anayasasının ahkâmı dairesinde ve 
İnsan Hakları Beyannamesinin unsurları içinde yürütebi lmek için, hattâ 
sosyal adalet ö lçüsünden de ilerde, bugünün çok partili demokrasi ler in
de o lduğu veçhile, sosyal emniyet içinde yürütebi lmek için millî hakları
nızı tahdit edecek herhangi bir tehlike şeklinde görülmemişt ir . 

Madde şu veya budur. Menderes yapar veya yapmaz. . . Biz artık bun
dan sonra tek şefe, diktatörlüğe zümre tahakkümüne şuna veya buna bu 
imkânı verecek insanlar değiliz. Bunu yapmaya kalkanları , ka lkacak ol
salar dahi burada başka hiçbir şeyle değil; tükrükle boğarız. (Soldan iyi ya 
sesleri). Onun için Türk Milletinin istikbalini düşünerek arzediyorum. 

Türk Milletinin istikbaline ait bir eser veriyoruz hem de 14 Mayısı ge 
çirerek, demokrat bir iktidar olarak, demokrasi düşüncesi ile hareket 
eden insanlar olarak; hattâ muvafık, muhalif, müstaki l demokrat ik dü
şünceler ve prensipler üzerinde müttefik olan insanlar olarak veriyoruz. 
Onun için vereceğimiz eser tam manasiyle örneklik, demokrat ik olmalı
dır. En küçük suitefehhümü ve suitefsiri mucip olmıyacak kadar güzel ve 
sağlam bir eser olmalıdır. Bir Meclisin ihtisas komisyonu çıkar da, en sa
lahiyetli adamlar çıkar da; vereceğimiz demokratik eserde şu kel ime kal
kınca işler tehlikeye girer derse; biz de düşünmeye mecburuz arkadaş
lar. Hukuk Fakültesi, Meclis İhtisas Komisyonu şöyle der, daha çok hu
kukçular öyle der; fakat bâzı arkadaşlar çıkar, hayır böyle derse, af bu
yurun biz bunun üzerinde tereddütle düşünmeye mecburuz arkadaşlar . 

Arkadaşlar bu meyanda arzedeyim ki, gençl iğinde; Meclisteki beyan
larını samimane ve hayranlıkla mektep sıralarında takibett iğim Fer idun 
Fikri Beyin bu baptaki beyanatını beğenmedim. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Feridun Fikri Bey bütün haya
tında bu beyanatiyle iftihar eder. Çünki komünizmle mücade le mevzu-
ubahist ir . Mesuliyeti tarihiye alıyoruz. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - Sayın Feridun Fikri Bey, karşınızdaki Cez
mi Türk 1936 da Nazım Hikmet ' in hainliğini ancak polis tahkikatı mey
dana çıkarır diye yazmıştır. Ve polis tahkikatı yapı lmış, ondan sonra Na
z ım Hikmet içeri girmiştir. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - İftihar et. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - Tarihi yar ışmaya çıkmıyal ım. 

ŞEVKET M O C A N (Tekirdağ) - 1949'da da yazdınız. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - 45 te, 46 da, 47 de, 48 de, 49 da da yaz
dım, 50 de de Demokrat iktidarın 6 nci ayına kadar çok yazı yazd ım. 
Hepsi matbudur ve meydandadır . 
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Arkadaşlar , 1936'da bir kanun tadili çıkıyor. Bir içtimai zümren in 
şiddet kul lanarak diyor. 1938'de sadece içtimai zümrenin t ahakkümünü 
tesise teşebbüs ediyorlar. Gayet açık, Hükümet i dev irme korkusundan 
böyle yapıyorlar. O zamanları , o hazin zamanları unutmaya l ım. Bu devir 
Atatürk 'ün hastal ığına ve ö lümüne rastlıyan devirdir. Ve bütün dünya ve 
biz kendimize bakıyoruz, öksüz mü kalacağız, ondan sonra ne olacak di
ye . Hükümet o vakit bunu önlemek için tedbir almış olabilir. Bir fevkalâ
de zaman tedbirini burada bir evolüsyon eseri olarak göstermek, medih-
le kabul ett irmek imkânsız bir şeydir arkadaşlar. (Gülüşmeler). 

1946; bu tarihi, nasıl bu kürsüden telâffuz ettiler. Hayret ve esefle 

dinledim. İçtimaî bir zümrenin tesisine... İlh. diye ceza maddeler in i artı

rıyorlar. Bunun ne demek olduğunu 5 sene Demokrat Parti saf larında 

mücade le etmiş olan arkadaşlar daha iyi bilirler. Benden daha iyi bilir

ler. Çünkü ben o şereften mahrum bulunuyordum. Bu mücade leye beş 

sene iştirak e tmedim. Bu itibarla bunun mânasını siz benden daha iyi bi

lirsiniz. Binaenaleyh Demokrat Partiye benden sonra giren arkadaş ım 

Fer idun Fikri Bey bunu demokrasinin bir âbidesi olarak göstermek sure

tiyle siyaset yapıyorlar. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Ben asla siyaset yapmad ım, 

hakikat i ifade ettim. 

CEZMİ T Ü R K (Devamla) - Siyasete siyasetle cevap verilir. Fer idun 

Bey. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Siz tecavüzü âdeta bir siyaset 

hal ine getirdiniz 

B A Ş K A N - Söz Başbakanındır . 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (İstanbul) - Muhterem arkadaşlar; 
epeyce süren bir sinir mücadelesinin sonunda geri lmiş olan sinirlerinizi 
biraz yat ışt ırmak ve gevşetmek için, lâtife tarzında birkaç cümle sarfet-
m e m e müsaadeler iniz i rica ederim. 

Ben Feridun Fikri arkadaşımı müdafaa edecek vaziyette deği l im. O, 

kendisini , hele Cezmi Türk'e karşı, ve temas ettiği mevzularda lâyıkiyle 

ve kifayetle müdafaa edebilecek vaziyettedir. Cezmi Türk, gençl iğ inden 

başl ıyarak, ben şöyle söyledim, böyle söyledim diye eskiden beri fikir ve 

düşünce ler inde istikrar bulunmadığ ını bel irtmeye çal ışmaktadır . Muka

bele görme ihtimali o lmadan konuşmak hakikaten çok kolaydır. Fakat 

kendis ine sormak lâzımdır; 1945'te, 1946'da, 1947'de, 1948'de, 1949'da 

ve 1950'de neler söyledi ve bugün neler söylemektedir? Falan tarihte şöy

le söyledimdi diyor, ondan sonra bir serçe kuşu gibi, birden 5-10 sene at-
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layıveriyor. O, sizlerin demokratça duygularınızı istimrar e tmek için on
ları harekete get irmeye çalışıyor. Fakat bu arada nasıl bir tezada düştü
ğünü bir anda farkedivererek derhal 5 sene bu mücadelenin içinde bu
lunmadığ ını itiraf etmek mecburiyet inde kalıyor. Bu mücade len in içinde 
bizlerle beraber değil, aksine olarak karşı tarafta yer almıştı . 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Demokrat Parti saflarında demek istedim. 

B A Ş B A K A N A D N A N M E N D E R E S (Devamla) - Adana 'da bütün hışmiy-
le karş ımıza dikilen kendisidir. Kanaatleri muhteremdir , fakat; fikir istik
lâli ve hürriyeti vardır diyerek yersiz hücum ve iddialara geçerse, kendi
sine mukabe le edecek arkadaşlar çıkarsa onların da fikir hürriyet ine ve 
karşıs ına hükümet dikilirse müdafaa hakkına bağış laması icabeder. Ha
ni hükümet in tasarrufu bu Meclisin kapısında dururdu? Bir ke l imenin 
geri al ınması, a l ınmaması üzerinde bu kadar durmanın mânas ı ne olabi
lir? Fakat arkadaşlar; görüyorum ki, bugünkü bütün müzakere ler ve 
Yüksek Meclisin hassasiyeti bu kelime üzerindedir. Böyle bir ke l ime ba
his mevzuu olunca, fikrini nasıl bir ısrar ile müdafaa ettiğini gördünüz. 
Kendisi böyle ısrarla konuşurken, milletvekili ve memleket idaresinde 
müh im mesul iyet taşıyan Adnan Menderes' in mütalâa dermeyan etmesi
ne, inandığı kanaati bu kürsüde söylemesine tahammül göstermiyor. 

Ondan sonra arkadaşlarım, diyor ki; bu memlekette , 1945'te ikt idara 
karşı muhalefet mücadelesi açıldığı zaman, haricî tehl ikeden bahsedi l ir
di; bu, iktidarın mûtat sözüdür, diyor. Ve, böylece, kıyası maalfârik ya
pıyor. O gün mevcut olan iktadara karşı açılan mücadelevi , bugün için 
kıyas edebilir miyiz? (Asla sesleri). O gün yıl larca ve yı l larca teessüs etmiş 
ve bertaraf edileceği hakkında asla küçük bir ümit dahi bes lenmes ine 
imkân o lmıyan ve hattâ gayr imümkün addedilen bir devre karşı Demok
rat Partinin açmış olduğu mücadele vardı. Şimdi de, sanki sizin heyeti
niz, memleket te bir istibdat sistemi kurmak istiyor ve Cezmi Türk 'de ona 
karşı mücade le açmış gibi bir örnek vermek istiyor. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Teminatınıza teşekkür eder im. 

B A Ş B A K A N ADNAN M E N D E R E S (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, 
sözlerim şayet, müzakere edi lmekte olan fıkranın hududunu aşıyorsa, 
cereyan eden müzakerelerde geçen fikirlere cevap vermek zaruretiyle ol
duğunu arzeder ve bundan dolayı beni mazur görmeniz i r ica eder im. 

Muhterem arkadaşlar, partimize mensup bir sayın milletvekil i , ko
nuşmas ında şu sözleri söyliyerek fikrini müdafaa etmeye kalkıyor. Diyor 
ki; "şayet biz maddedeki cebir kel imesini kaldıracak olursak, adalet i içti
maiye prensibi güden partilerin teşekkülüne mâni oluruz. Veyahut da 
onları tenkil e tmek salâhiyetini Hükümete vermiş oluruz." 
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Adalet i içtimaiye prensibi, hakikaten seyyal bir me fhumdur . Ve ikti

sadî, içtimai mezhep ve doktrinlere göre çok değişir. İçtimai adalet pren

sipleri dediğimiz zaman, Avrupa'da, bir amele meselesi bir sosyal dava 

meydana çıkmaktadır. Halbuki içtimai adalet dediğimizde Türkiye 'de 15 

mi lyon Türk köy lüsünün hayatını bir derece daha terfih e tmek meseles i 

karşıya çıkmaktadır . Görüyoruz ki, içtimai adalet prensipler inin an lamı 

yer yer değişebilir. Başka partiler içtimai adalet prensibini güdüyor lar da, 

mensubu bu lunduğumuz Demokrat Parti içtimai adaletsizl ik prensibi mi 

tatbik ve takip etmektedir? soruyorum.. . Elbette ve elbette biz im de, bu 

memleket in hayrı ne ise, içtimai adalet prensipleri bugün, böyle bir mem

lekette ve bu şartlar altında nasıl telâkki edilmesi lâzımgel iyorsa, progra

mımız ın ona tekabül ettiğine dair bir kanaatimiz vardır. Bunu böyle an

layarak bu partiye intisap etmiş insanlarız. Bununla biz, içt imai adalet 

prensiplerini takip eden partilere onun içinde yer vereceğimiz için değil, 

sadece en büyük prensibin, hürriyet prensibinin tatbika konulmas ı ve 

muzaffer olması için bu münakaşalar ı yapmaktayız . 

Biz, zatî hürriyeti rencide etmek, onu örselemek gibi bir hataya düşer 

miyiz gibi bir endişe ile, burada, (cebir) kel imesinin kalmasını ist iyen ar

kadaşlar ın da böyle bir hisle mütehassıs o lduğunu kabul etmek suretiy

le, kendis ine cevap vermekteyim. Bunu da böyle kabul etmeler ini rica 

eder im. 

Arkadaşlar bu memlekette eğer komünizm zaferyap o lmamışsa, bu, 

Türk Milleti sayesinde olmuştur. Büyük milletimiz; bütün medihlere lâ

yıktır. Bu kasideler onun için bir haktır. Fakat, bunun da bir haddi , bir 

hududu vardır. Bu medhiyelerin, bu kasidelerin arkas ında bir takım ha-

kikatları g iz lemeye çalışmak, üzerinde durmamız ı icabeden bir hâdise 

teşkil eder. 

Ancak 21 milyon Türk milleti içinde iki bin hattâ, 20 bin kişi çıkabi

lir. Bunu, yoktur diyecek olursak hakikati reddetmiş oluruz. Çünkü, bir

çok asîl milletlerin bünyeleri içinde bu zararlı unsurlar türemiş olabilir 

ve bunu bu milletlerin bir ayıbı olarak değil, tatbik ettikleri gaflet rejimi

nin bir neticesi olarak telâkki etmek icabeder. (Soldan bravo sesleri) . 

Niçin 25 senedir komünist ler çoğalmadı, bunu da arzedeyim: 

İstiklâl mahkemeler in in Takriri Sükûn kanunlar ının ve örfi idarelerin 

hâk im olduğu bir devirde bir ikinci partinin, en liberal veya demokrat bir 

part inin dahi kurulmasının gayri mümkün olduğu ve memleket in bir tek 

elin pençesi içinde bulunduğu bir devirde komünizm değil başka şeyler 

dahi intişar edemezdi . Çünkü komünizmin, zafer için beklediği zaman, 
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demokrat ik hürriyetin tatbika konulduğu zamandır ; kul lanacaklar ı si

lâh, demokrat ik hürriyetlerin kendilerine temin edeceği si lâhlardır. Bu

nu bi lmiyen gafil, bu memlekette kalmamıştır, arkadaşlar. (Bravo sesleri 
alkışlar). 

Şimdi zatı meseleye gelel im; Cebir kelimesi kalsın mı, kalksın mı? . 

Arkadaş lar ım; büyük vaveyla koparıp, hürriyet elden gidiyor, vatan 

elden gidiyor gibi bir velvele ile karşı laşmaktayız. 

Cebir kel imesi kalsa da, kalksa da ne vatan, ne de hürriyet e lden gi

der. 

CEZMİ T Ü R K (Seyhan) - Velvele yok. 

B A Ş B A K A N ADNAN M E N D E R E S (Devam) - Arkadaşlar , söz ler imde 
hakaretâmiz birtek kel ime dahi yoktur. Velvele, heyeti umumiyes id i r . 
Bundan ricat edecek değil im; fikirlerimi, mil imetre dahi inhiraf e tmeden 
sonuna kadar müdafaaya devam edecek bir karekterde o lduğumu kendi
si iyi bilir. (Alkışlar). 

Bu kel ime, esasen, cari kanunda mevcut değildir. Sanki biz, yepyeni 
bir hüküm getirmişiz gibi, heyecana kapı lmak doğru değildir arkadaşlar . 
Bunun, zat ımesele ile hiçbir alâkası olmadığını zaten bi l iyorsunuz. 

Ş imdi arkadaşlar ım; burjuva olmıyan cemiyetler, falan. Bu sözler bir 
edebiyat ın kokusunu verir. Malûm, burjuva cemiyet i diye biraz da istih
fafla ve hattâ istihkarla konuşulur. Buna istinat ederek o da var, bu da 
var gibi akademik hürriyet münakaşalar ı yapmak Samet Beyin dediği gi
bi tatlıdır. Halil Özyörük arkadaşım, objektif olarak hepsinin ortas ında 
imiş gibi konuştu. İktidar partisi olarak, Demokrat Parti o larak biz im de 
kendimize göre görüşlerimiz vardır. 

Mesai arkadaşım olması itibariyle yakından bildiğim Halil Özyörük 

arkadaş ım fikirlerini burada serdetti. Mütalâaları o kadar objektifti ki, 

bunu memleket in dışında bir objektivite anlayışı içinde gördüm. Yanı l ı -

nan bir noktaya işaret edeyim: Cebir, komünist l iğ in unsuru aslisidir, di

yor. Cebir, komünist l iğ in unsuru aslisi değildir. Komünist part is inin 

programları , yani istihsal aletlerini, istihsali, hasılayı bütün serveti kol-

lektivize etmek, mülkiyeti katiyen kaldırmak, ailede şunu tatbik etmek, 

ötede bunu tatbik etmek, Bütün bildiğimiz şeylerdir. Bir komünis t parti

sinin bütün esaslarını mecel le halinde ihtiva eden bir program ortaya 

konsun ve bu programda "cebir" kelimesi o lmasın. "Cebir o lmadığı için, 

o program ne sosyalist programdır, ne de liberal programdır , elbette ki, 

komünis t programdır. Cebir, asıl değil metottur. Küçük ekall iyet hal inde 

çal ışarak, büyük ekseriyete tahakküm edecek bir komünizmin , z inde 
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halde çal ışması lâzımgelir. Binaenaleyh, bir sınıfa karşı taaruz ve müca

dele için, cebir ve zoru ancak bir metot olarak ele almıştır. Farzedel im, 

Al lah göstermesin, bu memleket bir komünizm isti lâsına yahut bir ko

mün i zm darbesine mâruz kalsa; bunun arkasından mi lyonlarca ve mil

yonlarca mülk sahibinin el inden, komünizm tatbikatı olarak mülkler in in 

a l ınması vaziyetinde tedbirler almak lâzımgelse, bütün mülk sahipleri , 

başa ge lmiş insanların dediklerine kolayca inkıyad edecekler midir? Za

ruri olarak, Hükümet i ele geçirdikten sonra emsal ine ras t lanmamış bir 

terör ve tedhişin hâkim olması bir zarurettir. İşte cebir buradan geliyor. 

Tatbikat ının bir neticesi olarak ortaya çıkıyor ve komünizmin bir müca

dele metodu olarak kendisini gösteriyor. Şimdi biz bunu, komünizmin 

unsuru aslisidir, diye komünizmin ve komünist in teşhisini buna bağl ıya

cak olursak, komünist i teşhis gayr imümkün olur. Bunun gay r imümkün 

olması da, şüphe yok ki, tecziyeyi gayr imümkün kılar. 

Bir taraftan hürriyeti imha etmek, hürriyetini tanımıyacağız, komü

nistlik memleket imizde kanun dışıdır, diyoruz. Bugünkü mevzuat ve te

lâkkilerimiz budur. Fakat "Cebren" kelimesini mut laka koyup komünis 

tin teşhisini buna bağladığımız takdirde komünist propagandas ın ı hattâ 

komünis t partisinin teşekkülünü kanunileşt irmiş o lursunuz ki, bunca 

münakaşa ve müzakereden sonra bu yola gitmek, komünist l iğ i kanuni -

leşt irmek muhakkak ki çok acı bir tecelli olur. 

Muhterem arkadaşlar, bahis mevzuu tadilâtın komünist l iğ i imhayı is

t ihdaf ettiğine kimsenin tereddüdü olmadığına kani im. Bir komünis t 

programı, bir sosyalist programı ve arasındaki fark erbabınca ma lûmdur . 

Fakat, bunlar için esaslı kanuni kıstaslar koymak lüzumu hâsıl o lunca, 

fıkralar yazılmıştır. Yoksa, bu fıkralar, hürriyeti ifna için haz ır lanmış de

ğildir. Eğer kendisi komünizm için daha esaslı bir tarif buluyorsa lütfen 

söylesin. Yok, b i lmem hangi profesörün kemiyet, keyfiyet bak ımından 

şöyle demiş , böyle demiş olması, B. M. Meclisini i lzam edecek bir sebep 

o lamaz. Bu Yüksek Meclisi teşkil eden 400 âza bunu bi lmiyecek de dört 

tane profesör bu Meclisten daha iyi düşünecek.. . Bu kaabil i müdafaa bir 

iddia o lamaz. B. M. Meclisi, kanunları yaparken, bütün hakikatler i ken

di menşurundan süzdükten ve kendi v icdanında taktir ett ikten sonra 

bunu, kimsenin ademiitaat gösteremiyeceği hükümler ve naslar hal inde 

tedvin e tmeye milletçe memur edilmiş bir yüksek heyettir. Mecl is olarak 

sizin v icdanımızda tekevvün etmiş olan hakikatlar, falan zat şöyle dedi, 

falan zat böyle dedi diye değişmez. Bunun başka türlüsü vardır, başka 

tür lüsünün başka türlüsü de vardır. (Soldan bravo sesleri) Burada topla

nan arkadaşlar ı milet memleket hakikatleriyle mezcett iği şeyleri h ü k ü m 
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hal inde birleştirip ortaya koyabilecek vasıfta insanlar olarak göndermiş

tir. Kemiyet ve keyfiyetten bahsetmek, siz 400 kişisiniz biz 3 kişiyiz, fa

lan zatın ehliyeti ilmiyesi vardır, sizin ehliyeti i lmiyeniz yoktur demek 

doğru değildir. Neye, doğru yo ldan gelmiyorlar? 

Arkadaşlar , durulacak bir nokta daha var. Vaktinizi çok suiist imal et

tim, affınızı rica ederim, hakikaten bahis çok uzadı. (Devam sesleri) 

Arkadaşlar ; komünistl ikle mücadele bahis mevzuu o lunca derhal fa

şist lâfı karşınıza getiriliyor, onun, bir alıp takılması kalıyor, o da, neza

kete mugayir o lduğundan yapı lmıyor. Dikkat etmek lâzımdır; muhte rem 

arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi kürsüsünden, bu memleket i faşistlik 

tehdidi alt ındadır gibi göstermek, nâbeca ve çok insafsız bir harekett ir . 

14 Mayıs inkılâbına, hattâ ondan evvel geçen asırlık mücadele lere k ıyma

sınlar! 

Bugün bir doktrin o lmaktan çoktan çıkmış ve dış kuvvetlerin öncülü

ğünü yapan, beşinci kolu olan, casusu olan ve memlekete zarardan baş

ka hiç faydası olmıyan bir hareketi ve o hareketin saliklerini tenkil e tmek 

için tedbirler düşünürken bizlere faşistlik, hürriyeti imha niyetleri atfet

mek asla iyi niyetle telif edilecek bir hareket o lamaz. 

Bi l iyorsunuz muhterem arkadaşlarım, hükümet i ilk kurduğumuz 
gün komünist l ik le mücadele etmek için, bugüne kadar yapı lan mücade
le kifayetli olmamıştır, bunu kuvvetlendireceğiz, dedik ve sizler de tasvip 
buyurdunuz . Yo lumuz yanl ış olsaydı şüphesiz ki tasvip etmezdiniz . O 
gün hatır l ıyorum, bir tek kişi itiraz etmişti. 

Biz komünist l ik için mevzuat ımız ın nakâfi o lduğunu, daha tesirli mü

cadele yapmak için hükümler getirmek, kıstaslar koymak, cezaları teşdit 

e tmek lâzımgeldiğini söylemiştik. Hakikaten, bunu yaptığımız takdirde, 

bu sahte kahramanlar , bu kötü niyetli insanlar, yarasalar gibi kendileri

ni karanl ıklarda gizlemek mevki inde olan insanlar, ortada görünmiye-

ceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, inkılâpları korumak hakkındaki kanun konu

şulurken, hürriyetlerin tahdide uğruyacağı hususunda bâzı arkadaşlar 

heyecan göstermiş ve endişe izhar etmişlerdi. O zaman endişeler inin ye

rinde olmadığını söylemiştim. Şu anda bir küçük muhasebe yapacak 

olursak, kabul ettiğimiz o kanundan hiçbir vatandaşın zarar görmediğ i 

ve incinmediğ i meydanda olan bir hakikattir. Fakat, şu da bir vakıadır ki, 

T icaninin çekici durdu veyahut da memleketteki içtimai nizamı karıştır

maya ve yoketmeye kastetmiş olan insanların cesareti kırıldı. Kabul etti

ğiniz bir hüküm, bu zararlı unsurları memlekette yokett irmiştir . Bugün 
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gösterdiğiniz hassasiyet yerindedir. Fakat bunların tenki l inde hükümet 

mut laka müşkülâta uğrasın, bocalasın ve memleket in hayr ına olan ka

rarların a l ınmasında türlü zorluklar ve tereddütler hâsıl o lsun diye bir 

arzu ve temayül yoksa, bir müddet sonra bu kanundan da, o z aman ka

bul ettiğiniz kanun gibi, ancak hayırlı neticeler görülmek suretiyle bu

günkü endişelerin yersiz olduğu itiraf ve kabul edilecektir. Bu bak ımdan 

kendileri müster ih olsunlar. Hani, 3-4 ay evvelki, hürriyet elden gidiyor, 

diye vâki heyecan ve endişeler? Bu kanun idarenin değil, hükümet in eli

ne verilecektir. Adl iye hükümet in değil, Büyük Millet Mecl is inindir. Bu 

salâhiyeti hükümet in eline veriyorsunuz, diyenler utansınlar! Yok, bu 

hakikat i biliyorlar da gene ifadeden çekinmiyorlarsa, cüretlerini yüzler i

ne vurmak isteriz. Hükümet , Büyük Millet Meclisinin icra kuvveti , ada

let ise kaza kuvvetidir. Yüksek Meclis, icrayı hükümete , kazayı da adli

yeye , müstaki l adalet teşkilâtına gördürür. Kaza doğrudan doğruya size 

bağl ıdır ve onların murakebesi Büyük Millet Mecl isine aittir. 

Sözler im bundan ibarettir arkadaşlar. (Soldan alkışlar, bravo sesleri ) . 

B A Ş K A N - Kemal Özçoban.. (Kâfi kâfi sesleri). (Müzakerenin kifayeti hak

kında takrir verildi sesleri). 

Müzakerenin kifayeti hakkındaki takrir yeni geldi, arkadaşımız ko

nuşsun, ondan sonra takriri okuruz. 

KEMAL Ö Z Ç O B A N (Afyon Karahisar) - Sayın arkadaşlar; 141 inci 

madden in birinci f ıkrasındaki cebir kel imesinin ilgası veya tayyı talebi 

hususunda leh ve aleyhte konuşanları büyük bir sabırla ve tahammül le 

dinlediniz. 

Bir cebir unsuru hakkında bu kadar titizlikle saatlerce ve günlerce 

duran Mecl isimizin bu asîl hareketi belki de siyasî tar ihimizde ilk defa 

sizlere nasip olmuştur. 

Birinci fıkradaki cebir unsurunun kalkmasiyle (bâzı arkadaşlar ın fi

kirlerine göre) meğer ne kadar vahim neticeler husule gel irmiş! (Hürriye

te münaf iymiş , suiistimale müsaitmiş, demokrasimiz in inkişafına mâniy-

miş ve nihayet partilerin çalışıp gelişmelerini baltalar, onları baskı altın

da tutar ve iktidarı devirmek hareketlerini önlermiş. ) 

Hayır arkadaşlar, bunlar asla varit olamaz. Biz ne istiyoruz: Komü

nizmin memlekette yayıl ıp inkişafını temine matuf bir cemiyet kurulma

sına mâni olacak tedbirleri a lmak değil midir? 

Bunun ne hürriyetleri tahdit ile ilgisi vardır, ne part i ler imizin çalış-

malariy le alâkadardır, ve ne de vatandaşlara baskı vasıtası olacaktır. 
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Necip Bilge, bu o kadar tehlikelidir ki iktidara geçmiş bir part inin mu

halifi partiler onu iktidardan uzaklaşt ırmaya matuf hareketleri bu mad

deye girebilir diye kendisinden umulmıyan bir fikir ileri sürdü. 

Acaba hangi partinin hareketi veya hangi hürriyetini kul lanan vatan

daşın durumu tehlikeye girmiştir! Partilerin gayeleri tüzükleriyle muay

yendir . El indeki tüzük ve programdan uzaklaşan ve bu yola sapan parti 

mensuplar ı da elbette suç işlemiş olurlar. Geçen o turumda birçok hat ip

ler ve bu meyanda muhteli f partiler mümessi l ler i ve hattâ bağımsız lar da 

konuştular . 

Cebir unsurunun kaldırı lması fikri karşısında daha mâkul ve mukni , 

sebep ve illetlere müstenit, müdellel iddialar karşıs ında olsaydık ben şu 

anda o arkadaşların fikirlerine katı lmakta asla geri ka lmazdım. Fakat ne 

çare ki tezimizin antitezi zayıftır, ihtimalât üzerine b ina kurmak kabîl in-

dendir. 

Millet Partisi sözcüsü arkadaşımız Osman Bölükbaşı kanunlar ın is

tikbale muza f olacağını, Halk Partisi sözcüsü Sayın Faik A h m e d Barutçu 

ise (Biz Menderes ' in muhalefette iken söylediği kanunî teminatı istiyoruz, 

şahısların teminatı kâfi değildir) buyurdular. 

Fi lhakika kanunlar maziden alınan i lham ve tecrübelerle hal in ihti

yaçlar ını g idermek ve istikbali düzenlemek için çıkarılır. Vatandaş lar ve 

b i lhassa muhalefet da ima kanunî teminat talebederler. Zira faaliyet, mü

cadele ve inkişafları için en lüzumlu garanti budur. 

Fakat arkadaşlar; bir kanun ne kadar iyi tedvin edilirse edilsin, ihti

yaçlar ı ne kadar iyi karşı l ıyacak mahiyette olursa olsun idare ve tatbik 

eden eller iyi olmadığı ve iyi niyetten uzak olduğu takdirde kanun yazıla

rının umduklar ı netice hâsıl o lamaz. 

Sayın arkadaşlar, güzel bir hatip olan Başbakanımız ın konuşmas ın

dan sonra bana söz düşmesi bir talihsizliktir. Fakat ben cevap vermek 

zaruret inde kaldığım bâzı noktaları arzetmek için geçen celsede söz al

mışt ım, biraz müsamahakâr olmanızı rica eder im. 

Meselâ; 1946 da tatbik edilen Seçim Kanunu fena değildi. Fakat iyi 

tatbik edi lmediği içindir ki değ işmeye mahkûm oldu. 

Şu halde kanunların teminatı kadar tatbik eden icra organlar ının da 

iyi niyetli o lmaları şarttır. 

B A Ş K A N - Kemal Bey mevzua gelmenizi rica eder im. 

KEMAL Ö Z Ç O B A N (Devamla) - Gel iyorum efendim. 
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Bu arkadaşlarımız asla endişeye düşmesinler. Artık bu memleket te 

katî ad ım atılmıştır. Parolamız iki adım ileri bir ad ım geri değildir. Ata

türk 'ün parolasıdır. Yani ileri, da ima ileri. 

Bu memleket te kanunları kötüye kullanacak bir k imse artık icra 

mevki inde bulunamaz. Hak ve hürriyetlerimizi ç iğneyemez. Aksi halde si

zinle birlikte biz de onlarla mücadeleye hazırız. 

Şu hale göre endişe etmeden millî birlik halinde kötülüğüne inandı

ğımız komünizmin yurt içinde yayı lmaması tedbirlerini alacağız. 

Cebir unsuru kalkarsa ne olur? 

Bir şey olmaz arkadaşlar. Cebir kelimesi bundan evvelki maddede 

yoktur. Bu sefer hükümet in nereden aklına geldiyse bir cebir ke l imesinin 

eklendiği tasarı ile karşılaştık. Cebir kelimesi Ceza Kanunumuzun birçok 

maddeler ine girmiş bir tâbirdir; bir unsurdur. Cebir Ceza K a n u n u m u z u n 

dil ine göre şiddet ifade eder, cebir failin maksadına süratle u laşmasın ı 

temin eden bir vasıtadır. Şu hale göre bu yola giden kimseler in fiillerin

de şenaat vardır. Bu sebepledir ki; kanunumuz cebri hedefin kolayl ıkla 

husulünü temin eden bir vasıta telâkki etmiş ve teşdit sebebi olarak ka

bul eylemiştir. Ceza Kanunumuzun cebir unsurunu şiddet sebebi olarak 

kabul etmesi prensibine birçok misaller verebiliriz. Türk Ceza Kanunu

nun 209 uncu maddesi irtikâptır. 210 uncu maddes i de irtikâptır. Birin

cisi icbar, ikincisi ise ikna unsuruna dayanır. Yani 210 uncu maddede 

memuriyet ine ait vazifeyi suiistimal suretiyle bigayrihakkin para itasına 

ve sair menfaatler temin veya vaadine bir kimseyi ikna ederse cezası bir 

seneden üç seneye kadar hapistir. Yirminci madde de ikna değil de icbar 

ederse üç yı ldan beş yıla kadar hapistir. Keza 414 üncü madde de 14 ya

şını bi t irmiyen çocuğun ırzına tasallutu üç yı ldan on yıla kadar ağır ha

pisle tecziye eden Ceza Kanunumuz burada mahkememiz in karariyle 

mânev i cebrin vücuduna var farzeder. Fakat ikinci fıkrası bu fiilin cebir 

ve şiddet istimali suretiyle vukuunu bu takdirde yedi y ı ldan onbeş yıla 

kadar ağır hapis cezası vererek teşdit eder. Yani cürmü maddi mânev i ce

birden de daha ağır bulur. Yine 430 uncu maddenin ikinci fıkrası reşit 

o lmıyan bir kimsenin cebrü şiddet bulunmaksız ın kaçır ı lmasını üç yıl ile 

tecziye suretiyle cebir unsurunu şiddet telâkki etmiştir. Y ine 491 inci ve 

492 nci maddes inde ve mütaakıp maddeler hırsızl ığa mütedairdir . Bu 

madde lerde muhtel i f tefriklere göre ceza vardır. Fakat 493 üncü madde 

duvar ve kilit gibi muhkem şeyleri kul lanmayı şiddet telâkki etmiş; ağır-

laştırmıştır. Fakat bir kimsenin huzurunda cebir istimali suretiyle malı

nı çalmayı şiddet sebebi saymıştır. 
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Y ine 513 üncü madde hakkı olmıyan yerlere tecavüzü meneder . Bir 

aydan iki yı la kadar hapis cezası verir. Fakat 514 üncü madde bu teca

vüzün şahıslara karşı, cebir ve şiddet istimali suretiyle vukuunu teşdit 

sebebi telâkki eder. Ve bir seneden beş seneye kadar hapisle tecziye eder. 

Velhâsı l sayın arkadaşlar ım, cebir unsurunu teşdit sebebi telâkki eden 

ve cezayı artıran kanunumuzun bu prensibi herhangi bir maddey i 

vaz 'ederken unutmamak lâzım gelir. 

Buraya kadar olan mâruzât ımı 141 inci maddenin tert ibinde de na

zarı it ibare a lmamız şarttır. Şimdi cebir unsuru kalkarsa ne olur? Filha

kika Sayın Halil Özyörük'ün beyanlarına göre komünizmin sarih bir ta

rifi yoktur. Zira zamanla değişmektedir. Eğer ikinci enternasyonal zama

nında onun tarifini kanunumuza alsaydık, şimdi üçüncü enternasyonal-

da tarif büsbütün değiştiği için kanundaki tarifi de değişt irmek gibi bir 

halle karşı laşacaktık, dediler. 

Ben Sayın Halil Özyörük'ün bir an için tarihleri karışt ırdığına kani im. 
Zira Türk Ceza Kanunu kabul edildiği tarihte (ki 1926 yılıdır) üçüncü en
ternasyonal statüsü mevcuttu. (Zira 1920'de) toplanmıştır. 

Ben Sayın Halil Özyörük'ün üçüncü enternasyonalde komünizmin ta

rifinde cebir unsurunun bizatihi mevcut o lduğunu buyurdular . Fakat ya

z ıdan aldığım metin doğru ise üçüncü enternasyonal in birinci maddes in

de biz bu unsuru görmemekteyiz . 3 üncü enternasyonal kongres inin 

1920 yı l ında aldığı ve karara bağladığı tüzüğün birinci maddesi : 

"İşçiler milletlerarası derneği olan komünist enternasyonal i muhtel i f 

memleket lerdeki komünist partilerinin c ihanşümul bir tek komünis t 

partisi hal inde teşekkülüdür. Proleteryanın dünyaşümul bir tek komü

nist partisi hal inde teşekkülüdür. Proleteryanın dünyaşümul ihtilâlinin 

yol göstericisi ve teşkilâtçısı, komünist şampiyonu olan komünis t enter

nasyonal i işçi sınıfının ve büyük fakir köylü kitlesinin ekseriyet kazan

ması , komünist l iğ in prensipleri ve hedefleri proleteryanın dünyayı kaplı-

yacak diktatör lüğünün kurulması Sovyet Sosyalist Cumhuriyet ler in in ci

hanşümul federasyonu, sınıflarının tamamen ilgası ve komünist cemiye

tinin birinci merhalesi olan sosyalizmin gerçekleşmesi için mücade le et

mektedir " şeklindedir. 

Burada cebir unsurunu görememekteyiz . Sayın Özyörük herhalde 

mücade le kel imesinden bu unsuru sezmiş olacaklardır. Fi lhakika müca

dele cebir unsurunu da ihtiva edebilir. Fakat bu mutlak değildir onun 

içindir ki bi lhassa tam medenî olmıyan muhit lerde komünist l iğ in tersi 

bir veçhile icrayı faaliyet eder. Bâzı arkadaşların buradaki mütalâalar ı ve 
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bâzı hukuk profesörlerini gazetelerdeki yazı larına göre eğer cebir unsuru 

kaldırı l ırsa sosyalistlerin faaliyetleri sektedar olacaktır. Endişesini izhar 

etmeleri de kanaat imce mübalâğalıdır. Zira sosyalist parti lerle komünis t 

ler hiçbir zaman bir değildir. Birleştikleri noktalar da yok denecek kadar 

ehemmiyets izdir . İşçi Partisinin programını misal aldılar. Biz de ondan 

misal verel im: 

İngiliz İşçi Partisi Programının dördüncü maddes inde : El ve kafa işçi

lerine emekler inin tam semeresini sağlamak ve istihsal, tevzi ve mübade 

le vasıtalarının müşterek mülkiyeti esasları üzerinde hakkaniyete en uy

gun ve m ü m k ü n tevzii yapmak ve her faaliyet sahasının ve hizmet in halk 

taraf ından idare ve murakebesi mümkün olan en iyi şekilde sağ lamak 

hükümler i vardır. Şimdi yukarda okuduğum Üçüncü Enternasyonal Sta

tüsü ile bir sosyalist partisinin programı arasındaki farkı lütfen mukaye

se buyurunuz . Birincisinde demokrasiden eser yoktur. Bilâkis açıkça bir 

diktatörlük yaratarak bir sınıfı diğerlerine faik kılmaktır. İkincisinde ise 

işçiyi ele almış, onun emeği mukabi l inde hakkaniyete uygun semeres ini 

sağlamayı hedef tutmuştur. 

Y ine Sosyalist Partisi halkın her faaliyet sahasında ve b i lhassa her 

türlü hizmetlerin halk tarafından murakabesini şart koşuyor. Birincisin

de işçilerin hukuku aranmaktadır . Bu bugün birçok part i ler imizin prog

ramında da vardır. Yüksek Meclisinizin işçilerin hukukunu ariyan bir 

çok kanunlar ı misaldir. Ve yine belki de yakın bir zamanda işçilere grev 

hakkı ver i lmesi de bu tedbirler cümlesindendir. Ver i lmek ihtimali vardır. 

Şu halde komünizmle sosyalizm arasında nazariyatta olan cüz'i nokta

lardaki benzerl ik bugün tatbikatta tamamen yekdiğer inin zıddı mahiyet 

arzetmektedir . 

Murakabe bahsine gelince: İşçi Partisinin murakabe hususundak i 

şiddetli arzusunu biz de ve muhal i f partilerimiz de aramıyor muyuz? Bu 

demokras in in bir icabı değil midir? Velhasıl komünist enternasyonal i sı

nıfları yokedip bir sınıfı başa getirmek amacını güdüyor. Sosyal ist lerde 

bu yoktur. İşte İngiltere'deki misali; İşçi Partisi 5 yıl ikt idarda kaldı. Fa

kat birkaç müessesenin devletleştiri lmesinden maada içtimai sınıflar 

aras ında asla bir değişiklik yapmadı . Hattâ o kadar ki; yüzlerce y ı l lardan 

beri sürüp gelen ananelere, programına aykırı müessese lere bile el sür

medi. 

Sayın arkadaşlar; tezimi hulasaten 3 nokta üzerinde teksif e tmek is

t iyorum: Cebir unsuru kalkmalıdır; zira: 
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1. Bundan evvelki metinde cebir unsuru yoktu, fakat memleket dâhi

l inde sosyalist adı alt ında parti kurulmasına mâni olmadı. 

2. Komünist l ik umdelerini yaymak, ihya etmek ve muvaf fak o lmak 

için cemiyet kuranlar, gayelerine ulaşmak için cebir ve şiddet kul lanmı-

yabil irler. Telkin ve ikna tarikleriyle hareketi şiar edinebil irler. Bu takdir

de tecziye etmiyecek miyiz?. 

3. 141 inci maddenin ilk fıkrasındaki cemiyet lerden murat , gizli ce

miyetlerdir. Zira tüzük ve programı bu maddeye aykırı olanlar resmen bir 

cemiyet kuramazlar. Sosyalist partiler açıkça ve resmî müsaadeye daya

narak cemiyet kurabileceklerine göre tüzük ve programları dahi l inde vâ

ki çal ışmaları suç olamaz. Fakat tüzük ve programına aykırı amaç güden 

meselâ: Dini siyasete alet eden, yahut komünizm umdeler ini gizli o larak 

yapan partiler elbette suç işlemiş olurlar. 

4. Kanunumuz cebir unsurunu cezanın teşdidini mucip bir sebep te

lâkki ettiğine göre ilk fıkraya g irmemesi ve "bir sosyal sınıfı yoke tmeye 

matuf fiil ve hareketler cebir esasına müstenit o lursa" ceza artırılır, diye 

ayrı bir hüküm ilâvesi lâzımdır. 

Velhası l arzettiğim sebeplerle cebir unsurunun kaldır ı lmasiyle hiçbir 

vah im netice husule gelmez. Aksine olarak geçen sefer so rumda cevabı

nı bir türlü alamadığım, görüşüne muhali f hareket ettiğimiz için polit ika

cı hukukçular diye sınıf takan dört yol ağzında hangi yola g ideceğini şa

şıran, bir yolcu edasiyle konuşan Cezmi Türk 'ün sözlerine rağmen ikna 

yol iyle bir sınıf yok etmeyi hedef tutan, gizli partileri tecziye etmiyecek 

miyiz, sualini tekrarl ıyorum. Cevabını yine ben arzediyorum: Mahiyet i 

komün i zm olan bütün faaliyetleri tecziye edeceğiz. Cebren değil de, tel

kin ve ikna yoliyle amacına vâsıl olmak için cemiyet kuranları da ceza

landıracağız. A m a şu vereceğim önerge ile cebren hareketi tasmim eden

leri idam edeceğiz. 

BAŞKAN - Oturumu açıyorum. 

Müzakerenin kifayetine dair önergeler var, onları okutacağ ım. 

Yüksek Başkanl ığa 

Türk Ceza Kanununun 141 inci maddesinin birinci bendi üzerinde 

kâfi derecede konuşuldu. Yüksek Meclisin bu hususta tenevvür ettiğine 

kaani o lduğumuzdan müzakerenin kifayetine ve cebir unsurunun mad

deden çıkarı lmasına karar veri lmesini saygılarımla arzederim. 

Anta lya Milletvekil i 

İbrahim Subaşı 
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Yüksek Başkanlığa 

Birinci fıkra üzerinde Meclis tenevvür etmiştir. Müzakeren in kifaye-

tiyle, (Cebir) unsurunun fıkradan çıkarı lmasının oya konmasın ı arzede-

rim. 

Tuncel i 

Hasan Remzi Kulu 

Başkanlığa 

Müzakere kâfidir. Vaziyet tavazzuh etmiştir. Fıkranın oya vaz' ını arz 

ve teklif ederiz. 

Kocaeli Milletvekili Erzurum Milletvekili 

Dr. Ethem VassaJAkan Enver Karan 

Giresun Milletvekili 
Ali Naci Duyduk 

BAŞKAN - Ahmet Kemal Varınca. 

A H M E T KEMAL VARINCA (Gümüşane) - Efendim, bu kifayet takriri

nin aleyhinde bulunacağım. Bendeniz şahsan bu gibi takrirlerin anpren-

sip a leyhindeyim. Sebep.. . (Fıkralar hakkında konuş sesleri). 

B A Ş K A N - Kifayeti müzakere üzerinde konuşacaksınız . 

A H M E T KEMAL VARINCA (Devamla) - Bu takrir a leyhinde konuşaca
ğım. (Sebep sesleri). Sebebini söyliyeceğim. Şimdi buraya gelen Ceza Ka
nununun harman maddeler inden komünizme ait kısımları yağdan kıl çı
karır gibi çıkardık ve önümüze koyduk. Bu iki madden in bel kemiği var 
ki o da bugün mevzuubahis birinci fıkradır. Bunu hallettikten sonra me
sele kalmıyor, ne acele ediyoruz. (Yeter sesleri). Bunun üzer inde söz alan 
arkadaşlar var. Bırakın bunlar da konuşsun efendim. Fazla mal göz çı
karmadığ ı gibi fazla fikir de yine kârdır. Bu itibarla kifayetin a leyhinde
y im. 

BAŞKAN - Kifayeti müzakereyi kabul edenler... 

RİFAT ALABAY (Konya) - Müsaade buyurun efendim, karıştı. Ben bi

rinci fıkra hakkında konuşacakt ım. 

BAŞKAN - Müzakere ettiğimiz 141 inci maddenin birinci bendidir ve 

kifayet teklifi de bunun hakkındadır. 

RİFAT A L A B A Y (Konya) - Hayır efendim; müzakere edilen husus ce

bir unsurudur, birinci fıkranın diğer kısımları değildir. 

BAŞKAN - Takrirler okundu, gayet sarihtir. Müzakere 141 inci mad

denin birinci bendi üzerindedir ve arkadaşlar da tekliflerinde bunun hak-
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kındaki müzakerenin kifayetini bildiriyorlar. Müzakerenin kifayetini ka

bul edenler... 

NECİP BİLGE (Niğde) - Müsaade ederseniz mesele izah edilsin. (Usul 
hakkında söz istiyoruz sesleri). Rica ediyorum, önergeyi kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar. (Gürültüler) . 

Efendim; bi l iyorsunuz ki birkaç celsedir 141 inci madden in ilk bendi

ni müzakere ediyoruz. Önergeler müzakerenin kifayeti hakkındadır . Ki

fayeti müzakere teklifinde cebir unsuru tâbiri filân mevzuubahis değildir; 

doğrudan doğruya müzakerenin kâfi görülmesi hakkındadır . 

RİFAT ALABAY (Konya) - Efendim; usul hakkında söz ist iyorum. 

A H M E D VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) - Rey esnasında söz vermek 

doğru değildir. 

RİFAT ALABAY (Konya) - Şimdiye kadar müzakere mevzuumuz , mad
deye cebir unsurunun ilâve edilip edi lmemesi keyfiyeti idi. Daha fıkrada 
aydınlat ı lması icabeden birçok hususlar vardır. 

Sonra; bir sınıfı k ısmen kaldırmak, yok etmek diyor. Bir sınıfı k ısmen 
kald ırmak ne demektir, sonra nizamlar ne gibi nizamlardır. Bu nizamla
rı yoke tmek mi diyelim, devirmek mi diyelim. Onun için daha kelimeler 
üzerinde konuşacağız . Şimdiye kadar cebir kel imesi üzerinde müzakere 
ve münakaşa lar cereyan etmiştir. Müzakere kâfi değildir. Diğer hususlar 
hakk ında müzakereye devam etmemiz lâzımdır. 

(Antalya Milletvekili İbrahim Subaşı 'nın önergesi tekrar okundu ) . 

FUAT HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) - Efendim, müzakeren in kifaye

ti hemen reye konulacak meselelerdendir. Binaenaleyh ya kabul edilir 

yahut edi lmez. Ama cebir unsuru bu maddeden çıksın teklifi, bir tadil 

teklifidir. Ve tâdil usulüne göre muamele görür. Yani komisyon ya kabul 

eder yahut kendisine havalesini ister. Hususiyle, bu "cebir" kel imesinin 

kaldır ı lması yo lundaki tadil teklifi olduğu gibi başka türlü tadil teklifleri 

de takdim olunmuştur, meselâ benim de bir tadil teklifim vardır. Hepsi 

konuşulacakt ır . Ondan sonra bu tadil teklifleriyle ya komisyon sözcüsü 

taraf ından istenmek suretiyle yahut Yüksek Heyetinizin karariyle teklif

ler, komisyona gidecektir. Bu ikisini birbirine karışt ırmak doğru değildir. 

Kifayeti müzakereyi , ancak cebir kelimesi üzerinde kabul edip komisyo

na gi tmesin demek doğru değildir. Bu bir tadil teklifidir. Çünkü müzake

relerin devamı hakkında usul budur. Eğer müzakerenin kifayeti teklifi 

varsa onun leh veya aleyhinde iki zat konuşur, komisyon izah eder, on

dan sonra teklif oya konar. Halbuki tadil teklifi hakkında bu yo la gidil

mez. Tadil teklifi ya müzakere edilip reye arzedilir veya komisyon alır tet-
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kik eder, a lmak istemezse Yüksek Heyetiniz nazara alıp komisyona ha

vale eder. Bu iki şekli mezcetmek doğru olmaz. Bunun için şimdil ik yal

nız kifayeti tazammun eden teklifin oya konulması lâzımdır. (Öyle yapı

yoruz sesleri) . 

BAŞKAN - Mesele tavazzuh etmiştir. Aksi, reye konmadığ ı için tekrar 

reye arzediyorum. Müzakerenin kifayetini kabul edenler işaret buyur

sunlar... Kabul etmiyenler... Ekseriyetle birinci fıkra üzerindeki müzake

renin kifayeti kabul edilmiştir. 

Ş imdi tâdil önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

141 inci maddenin birinci f ıkrasındaki "cebir yol iy le" ve "cebren" ke

l imelerinin kaldırı lmasını ve iktisadî ve sosyal kel imeler inden sonra "te

mel " kel imesinin ilâvesini teklif ederiz. 

Bolu Milletvekili Konya Milletvekili 

Mahmut Güçbilmez Rifat Alabay 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arzettiğim sebeplerle 141 inci maddenin (memleket iç inde) 

kaydının, maddenin başına al ınmasını ve (kurmaya tevessül) yer ine (ku

ran) tabiriyle değiştiri lmesini arz ve teklif ederim. 

Mardin Milletvekil i 

Kâmil Boran 

Yüksek Başkanlığa 

141 inci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde kabul edi lme
sini teklif ederiz. 

1. Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis 

e tmeye veya bir sosyal sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde 

müesses iktisadî veya sosyal temel nizamları dev irmeye matuf... 

Bingöl Niğde 

F. F. Düşünsel Halil Nuri Yurdakul 

Yüksek Başkanlığa 

Üzerinde görüşmeler yapı lmakta olan 141 inci maddenin birinci fık

rası yer ine; 

"Memleket i komünist idare altına koymak yahut mahiyet i icabı ola

rak cebir ve şiddet vasıtalarına başvurmanın caiz görülmesi bak ımından 

komünist l iğe benziyen diğer bir ihtilâlci hedefe varmak için gizli bir te

şekkül yahut asıl maksadı maskel iyen başka bir isim ve şekil alt ında ce-
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miyet kuran veya idare edenler müebbet ağır hapisle ve bunlardan haki

ki baş rolün sahibi olanlar ö lümle cezalandırıl ırlar. O gibi gizli teşekkül 

veya açık cemiyetlerin asıl maksadı bilen üyeleri hakkında iki seneden 

beş seneye ve bunların toplantılarına maksadı bilerek devam edenler 

hakkında bir yı ldan üç yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur . Suçlu

lardan doğru ve adalete faydalı bir ihbarda bulunan olursa cezasız bıra

kılır." deni lmesini teklif ederim. 

İstanbul 

F. H. Demirelli 

Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

141 inci maddenin 1 inci fıkrasına aşağıdaki tâbirin ek lenmesin i tek

lif eder im. 

". . . . k imse idam edilir" 

Tokad Milletvekil i 

Ahmet Gürkan 

(Antalya Milletvekili İbrahim Subaşı 'nın önergesi üçüncü defa okun

du) 

(Tuncel i Milletvekili Hasan Remzi Kulu 'nun önergesi tekrar okundu) 

Yüksek Başkanl ığa 

141 inci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişt ir i lmesi

ni teklif eder im. 

Fıkra: Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde t ahakkümünü 

tesis e tmeye veya bir sosyal sınıfı kısmen veya tamamen ortadan kaldır

maya veya memleket içinde müesses iktisadî veya sosyal nizamları yoket-

meye matuf cemiyetleri her ne suret ve nam alt ında olursa o lsun kurma

ya tevessül, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden yahut bu husus larda 

yol gösteren kimse (ki bu kimseye bugünkü namda komünis t denir ) 10 

y ı ldan y irmi yı la kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırıl ır ve bunlar ın kur

duğu cemiyetleri veya partilerin reislerine de ölüm cezası verilir. 

Gümüşane Milletvekil i 

Ahmet Kemal Varınca 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Kat ına 

Türk Ceza Kanununun 141 inci maddesinin tadili hususunda takdim 

o lunan kanun tasarısının gerekçesindeki aynı esbaba dayanarak Adalet 

Encümenince kabul edilen 141 inci maddenin son şeklinin birinci fıkra

sına ilişik fıkranın ilâvesini arz ve teklif ediyoruz. 
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(Bu fiilleri işliyenler (merkez icra) ve vilâyet başkan, sekreter, takviye
ci, irtibatçı iseler veya bu fiiller seferberlik veya harb hal inde işlenirse 
ö lüm cezası verilir.) 

Tekirdağ istanbul Afyon K. 

Ş. Mocan M. Sarol B. Oynaganlı 

Gümüşane Zonguldak Balıkesir 

C. Baybura R. Sivişoğlu S. Yırcah 
Ankara Kırklareli Tekirdağ 

A Tokuş F. Filiz Z. Er ataman 

Samsun Sivas Çanakkale 

M. Özkefeli B. Taner S. Endik 
Kırşehir Balıkesir İsparta 

R. Özdeş A. Kocabıyıkoğlu İ. Aksu 
Bolu İsparta Balıkesir 

F. Belen K. Demiralayh A. F. İşeri 

İstanbul Samsun Kayseri 

S. F. Keçeci N. Berkman A. R. Kılıçkale 
Kayseri Afyon K. İstanbul 

İ. Kirazoğlu K. Özçoban A. Topçu 
Samsun Trabzon Bilecik 

F. Kesim M. Goloğlu T. Oran 
Afyon K. Niğde Kocael i 

S. Kerman H. N. Yurdakul S. Önhon 
Çorum Samsun Tokad 

H. Ortakçıoğlu İ. İşın M. Özdemir 
Konya Maraş Bursa 

Z. Ebüzziya A. Ay temiz A. Erozan 
Bolu Kütahya Erzurum 

M. Dayıoğlu Y. Aysal E. Karan 
Çanakkale Seyhan Seyhan 
B. Enüstün S. Serçe R. 0. Arık 

Kayseri Antalya Manisa 
M. Özdemir A. Tekelioğlu M. Kurbanoğlu 
Çanakkale Balıkesir Balıkesir 

E. Kalafat S. Başkan y. Pelvan 
Samsun İstanbul Tokad 
H. Üzer F. Sayımer M. Önal 
Konya Antalya Manisa 

H. Ölçmen İ. Subaşı S. Mıhçıoğlu 
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Afyon K. Kütahya Kayseri 

A. Güler İ. Ş. Özgen F. Apaydın 

Aydın Balıkesir Yozgad 

E. Menderes M. Erkuyumcu Y. Karslıoğlu 

Çanakkale Zonguldak Mardin 

K. Akmanlar İ. B. İncealemdaroğlu C. Öztürk 

Ankara Denizli Bolu 

0 . Ş. Çiçekdağ F. Karabudak Z. Danışman 

Ankara Bolu Denizl i 

R. Eren M. Dayıoğlu F. Başaran 

Bitlis Denizli Kars 

S. İnan E. Şahin L. A/cüzüm 

Denizl i Niğde Zonguldak 

R. Tavaslıoğlu F. Köşkeroğlu H. Balık 

Balıkesir Giresun Urfa 

M. Tuncay A. Tüfekçioğlu R. K. Timuroğlu 

Afyon K. Kocaeli Samsun 

G. Yiğitoğlu M. Kavalcıoğlu Ş. Uluçay 

Sivas Mardin Kastamonu 

N. Ağacıkoğlu A. Bayar Ş. Kerimzade 

Rize Sivas Amasya 
İ. Akçal H. Yüksel /. Olgaç 

Kastamonu Zonguldak Zonguldak 

R. Taşkın C. Kıpçak F. Açıksöz 

Ankara Zonguldak Muş 

S. Âdil A. Boyacıgiller F. Kılıçlar 

Ankara Manisa Trabzon 

F. Seyhun N. Körez T. Koral 

Çanakkale Mardin Kars 

N. İyriboz A. Uras A. Çetin 

Konya Hatay Çorum 

M. Obuz A. can A. Başıbüyük 

Urfa Anta lya 

F. Ayalp Okunamadı 

Urfa Urfa 

C. Öncel Ö. Cevheri 

B A Ş K A N - Komisyon adına Vacid Asena söz istiyorlar, kendi ler ine söz 
ver iyorum. 
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A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Mevzuu 

Meclisi Âli günlerden beri hassasiyetle müzakere etmektedir . 

Birinci fıkranın metninde yer alan cebir unsuru hakkındaki Mecl is in 

kanaat i tebellür etmiştir. Aynı zamanda cebir unsurunun kaldır ı lması 

hakk ında başkaca yapı lmış teklifler de vardır. Her iki hususu nazarı iti

bara a lmak üzere, yani birinci bendin, tekrar yazı lması için, o lduğu gibi 

komisyona iadesini ist irham ediyoruz. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN - Komisyon sözcüsünü dinlediniz, takrirlerin komisyona ia

desini istiyorlar, biz de komisyona havale ediyoruz. 

Ş imdi tevdi ettiğimiz takrirler de müzakeresini yaptığ ımız birinci fık

raya aittir. Diğer fıkralar hakkında komisyon ne düşünüyor? 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD A S E N A (Balıkesir) - Birinci fık

ra hal ledi lmeden ikinci fıkraya geçmek imkânı yoktur. Evvelâ birinci 

merhaley i hallettikten sonra mütaakıp fıkraya geçebiliriz. Komisyonda 

görüşüldükten sonra Meclise arzedilmek üzere mütaakıp maddeler i de 

komisyona istiyoruz. 

RİFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) - Komisyondan kaç ay sonra gelecek? 

BAŞKAN - Buyurun Rükneddin Bey. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Çanakkale ) - Efendim, 

komisyon sözcüsü arkadaşımız cebir unsurunun kalkması Mecl is in te

mayü lünden anlaşıldı, buyurdular. Ve takrirlerle beraber komisyona ve

ri lmesini teklif ettiler. Bendeniz diyorum ki; cebir unsuru hakkında Mec

lis bir karar verdikten sonra diğer takrirle beraber komisyona ve rmek 

doğru olur kanaat indeyim. (Ayrı ayrı her takrir reye konmalı sesleri). 

VAC İD ASENA (Balıkesir) - Tüzüğün 118 inci maddes ine göre komis
yon sözcüsü geri veri lmesini istediği takdirde komisyona iade edi lmesi 
zaruridir. Tüzüğün bir hükmüdür, bir emridir. Tabiatiyle ayrı bir karar 
vermeye ihtiyaç yoktur. 

BAŞKAN - Bu itibarla reyinize arzetmiyoruz, komisyona ver iyoruz. 

142 nci maddeye sirayeti var mıdır? 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Riyaset ma

kamından bir sual tevcih edildi. 142 nci madde ile alâkası var mıdır, den

di. Şüphesiz vardır. 142 nci maddede, 141 inci maddede ceza tehdidi al

t ında bu lunan fillerin propaganda kısmına temas edi lmektedir . Bu iti

barla alâkalıdır. 

A H M E D VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) - Cebir unsurunun kaldırıl

ması teklifi komisyonun teklifine takaddüm etmiştir. 
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BAŞKAN - Usulü okuduk. İçtüzük gayet sarihtir. Komisyon istedik

ten sonra iade etmek gerekmektedir . 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMET A Ğ A O Ğ L U 

(Manisa) - Muhterem arkadaşlar, Yüksek Meclisin cebir unsuru hakkın

daki kanaati tebellür etmiştir. Ona göre komisyon iadesini ta lebetmekte-

dir. Bu hususun tespiti lâzımgelir. Yani cebir unsurunu kald ı rmak üze

re komisyona redaksiyon için verilmiştir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

VACİD A S E N A (Balıkesir) - Bir hususu müsaadeniz le arzedeceğ im. 

Evvelâ bu maddenin komisyona iadesi hakkında Meclise mâruzât ta 

bu lunurken kanaatler tebellür etmiştir diye bir cümle sarfett im. Ancak 

Mecliste tebellür eden kanaat "Cebir unsurunun ipkasında veya tayyar

da muhteli ft ir. (Gürültüler). Onu arzedeceğim. O itibarla komisyonun doğ

rudan doğruya bunun üzerinde halen bir tasarrufu yoktur. Elbette bü

tün müzakere zabıtlarını tetkik edecek ve şüphesiz ki, mevcut kanaatler 

de nazarı it ibara alınacaktır. Biz sizin düşüncenize karşı hareket etmiş 

bir mevkide değiliz. Ancak maddenin geri veri lmesi ve komisyonda tetki

ki mevzuunda bendeniz o şekilde beyanda bulundum. Maruzat ım bu yol

da sepketmişt ir . Başka bir mânaya hamletmeye imkân yoktur. (Reye re

ye sesleri ) . 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) - Usul hakkında konuşacağ ım. 

B A Ş K A N - Buyurun. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Devamla) - Muhterem arkadaşlar; çal ışmalar ımız
da evvel emirde Tüzüğe uygun hareket etmek mecburiyet i o lduğuna ben
deniz kaaniy im filhakika notlar kısmında, İçtüzüğün notlara mütaal l ik 
k ısmında 21 inci numarayı taşıyan not şu kaydı ihtiva ediyor: Bir komis
yon kendis ine havale edilen bir işi kabul veya ret şeklinde kesin olarak 
sonuçlandırmak durumundadır . Yine Tüzüğün bir başka not k ısmında 
da; komisyon kendisine havale edilen şeyi de kayıtlı olan esaslara ittiba 
e tmek durumunda olmadığı yazılıdır. 

Hatırlarsınız; geçen toplantı yı l ımızda Hayvanlar Vergisi Kanununda 

bu hükümler tatbik edilmiştir. Heyeti celilece kabul edilen esaslar tekrar 

encümende tetkik edilmiş ve encümen noktai nazar ında ısrar e tmek su

retiyle Yüksek Heyetiniz önüne getirmiştir. Her şeye kaadir olan Yüksek 

Heyetini şu anda iradesini istediği şekilde kul lanmak suretiyle tüzüğe is

tediği şekli verebilir. Binaenaleyh bu mevzuda tüzükten inhiraf e tmek 

için hiçbir sebep yoktur. Bugün belki iyi bir şey yaparız fakat yarın için 

çok kötü bir usul ittihaz etmiş oluruz. Binaenaleyh komisyon elbetteki 

yüksek heyetin temayülâtını nazara alacaktır. Bunun için komisyona ia-
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desi daha muvafık bir hareket olur. Bu itibarla bu iş aynen bu şekilde 

komisyona giderse komisyon da lâzımgelen tadilâtı yapar ve yüksek he

yet inize arzeder. Nihayet şunu da arzedeyim ki tüzükte mevcut bir mad

de hilâfına yüksek heyet gündeme hâkimdir diyerek bu teklifi reye koy

mamak iktiza eder. Bu sebepledir ki bu mevzuda riyaset divanının bu 

teklifi reye koyması hakikaten hatalı olur. Bu mucip sebeplerden dolayı 

h ü k m ü n aynen komisyona havalesi lâzımgelir. Aynen havalesini, komis 

yon da istemektedir ve havale edilen esaslar dâhi l inde komisyonda lü

zumlu tadilât yapı ldıktan sonra metnin burada reyinize iktiran etmesi 

usul icabatmdandır . 

Bir noktaya daha işaret edeceğim ismini b i lmediğ im bir arkadaş ım 

sabote etmek, diyorlar. Müsaade buyurursanız bu mevzuda en mutaas

sıp bir arkadaş kadar bendeniz gazetelerle, yurt ve dünyalar la, adımlar 

ve görüşlerle memlekette bu hastalık salgın saldığı sıralarda ismen bu 

hususta mücadele etmiş bir arkadaşınızım. Teessüf eder im bunu söyli-

yen arkadaşa cesareti medeniyesi varsa karşıma çıksın. Bu iddiayı kema

li samimiyet le reddederim. 

D E V L E T BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI S A M E T A Ğ A O Ğ L U 

(Manisa ) - Muhterem arkadaşlar, Fethi Bey arkadaşımız ı t amamen tat

min etmek için arzedeyim ki Yüksek Meclisin içerisinde kendis inin mah

sus işi uzatmak gibi fikre sahip olması hiç k imsenin akl ına ge lmez. De

diği t amamen doğrudur. Hiçbir zaman görüşleri.. 

FETHİ ÇEL İKBAŞ (Burdur) - Mücadele ettim. 

S A M E T A Ğ A O Ğ L U (Devamla) - Mücadele etmiş bir arkadaşınızdır . 

Usul hakkındaki maruzat ım; Meclis günlerden beri müzakere halin

dedir. Şu mevzu üzerinde cebir unsuru kalsın mı, ka lmasın mı? Müza

kere bitmiş, kifayeti müzakere kararı verilmiştir. Reye müracaat sırası 

gelmiştir. Şimdi geliyor, komisyon bana iade edin diyor. O halde usulü 

mant ık ımıza vural ım ve mantık dâhil inde maddeler in hükmünü tâyin 

edel im. Neyi iade ediyoruz? Yüksek Meclis müzakereler i net icesinde her

hangi bir karara varmasaydı ve komisyona iade etseydi, bunu yeniden te

zekkür ediniz ve bize yeni bir formülle geliniz deseydi; veya Yüksek Mec

liste 3-5 fikir tebellür etse de bunları telif edin şekl inde bir işaretle ko

misyona yol lasaydı, veyahut bu meselede olduğu gibi, Yüksek Mecl is ce

bir unsurunu çıkarmak suretiyle maddeyi bize getirin şekl inde bir redak

siyon meselesi olarak komisyona havale etseydi, mesele başkaydı . Yük

sek Mecl is her zaman için bir tasarıyı veya maddeler ini komisyona iade 

e tmek hakkını haizdir ve Meclisimizin uzun yı l lardan beri tatbikat ında 
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bu, mütaaddi t defa geçmiş olan bir hâdisedir. Hattâ akl ımda kaldığına 

göre; bundan evvel kabul edi lmiş olan birkaç kanun da böylece geçti . 

Eğer komisyon sözcüsü arkadaşımızın dedikleri gibi; düşünüp , taşı
nıp ondan sonra yeni bir teklifle geleceklerse; bendeniz Muhterem Mecli
sin temayülât ına iştirak ederek, cebir unsurunun kaldırılıp kaldır ı lmıya-
cağı meselesini hallettikten sonra redaksiyon bakımından komisyona 
gönderi lmesini teklif ediyorum. (Alkışlar). 

İBRAHİM KİRAZOĞLU (Kayseri) - Efendim, bir noktayı tavzih edey im: 
Fethi Çel ikbaş arkadaşım bir kel ime üzerinde burada hassasiyet göster
diler. Kendilerini yalnız Mecliste değil daha hususi hayat ımda dahi mem
leket mevzular ındaki hararetli yazılarını okur, takdir eder ve hayranı 
o lurdum. 

Bir söz geçti fakat üzerlerine aldılar. Affetsinler sureti kat iyede böyle 
bir vaziyet yoktur. Kifayeti müzakere kabul edildi dedim. Eğer kifayeti 
müzakerenin kabulünden sonra komisyon alırsa yarın yeni redaksiyon 
ve konuşmalar için kifayeti müzakere diye bir mevzuun kıymeti ka lmaz 
böyle bir vaziyetle yeniden müzakere açı lmasına fırsat verilir, bu, neve-
m a kifayeti müzakereyi sabote olur, dedim. Bu kel ime bu şeki lde kulla
nılmıştır. Fethi Çel ikbaş arkadaşımızın hassasiyet ine hürmet eder im. 
A m a kendi ler ine karşı anladıkları şekilde konuşmak ne hadd im ne de 
hakkımdır . (Bravo sesleri) Bu itibarla kabule mazhar olan bir teklif üzerin
de tekrar müzakere açılması doğru olmaz d iyorum vaziyet böyledir, tav
zih ed iyorum. Yoksa kendilerine karşı bir tarizim olamaz. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (İstanbul) - Usul hakkında arzedeceğ im; 
Biz im usu lümüz İçtüzükte taayyün etmiştir. Tadil teklifleri hakk ında 118 
ve 119 uncu maddelerde sarahat vardır. "Gerek birinci gerek ikinci gö
rüşme yapıldığı sırada bir değiştirge, bir tâdil teklifi verilirse, evvelâ oku
nur, ait o lduğu komisyon sözcüsü onun komisyona ver i lmesini talep 
ederse öyle yapıl ır" diyor 118 inci madde. 

119 uncu maddemiz de, aşağı yukarı şöyledir: Şayet sözcü birşey söy-
lemezse o vakit tadil teklifinin nazarı dikkate alınıp a l ınmaması yüksek 
heyete arzedilir. 

Burada müzakerenin kifayeti, komisyonun yeni baştan tetkikat yap
mas ına ve veri lmiş olan mütaaddit takrirlerin nazara al ınarak huzuru 
âlinize meseleyi yeniden get irmesine mâni olmaz ve o lmamal ıd ır da, 

Şimdi konkrek olarak arzedeyim, şimdilik şayet böyle bir mese le reye 
konur ve bu kadarla iktifa edilirse, yani bu met inden, bu ibareden (cebir) 
kel imesi çıkarılsın diye bir karar verilirse, metnin başka suretle değişti
r i lmesi hakkındaki teklifler ortadan kalkmış olur. 
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KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) - Zaten mevzuubahis değildir. 

FUAD HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) - Müsaade buyurun, bu teklif 

tamamiy le kabul edi lmiş midir? Bu tarif etrafını caâmi ağyarını mâni te

lâkki edi lmiş midir? 

Bendeniz bir teklif arzettim, burada okundu, belki unutuldu, burada 

noktai nazarlar telif edi lmiş midir? 

Arkadaşlar açık olarak ifade edeyim, bu yoldaki temenniler i nazara 

a lmakta bulunan metin teklif ediliyor. 

Şimdi cebir unsuru kalsın mı, kalmasın mı? 

Temenni bugünkü metne göredir. Bugünkü metnin tarihçesine temas 

edeyim, bu İtalyan kanunundan alınmıştır, İtalya'da komünist l ik o kadar 

i lerlemiştir ki, faşistler Roma üzerine yürüyecektir , bunun öcünü a lmak 

istemişlerdir. Faşistler iktidara çıkmıştır ve faşist iktidar taraf ından Ce

za Kanunu için bir madde teklif edilmiştir. İşte maddenin aynını evvelce 

almıştık. Orada cebrü şiddet unsurları mevcuttur. Bugün İtalya kanu

nunda mevcuttur. O zaman İtalya'da tek parti hâkimdi , faşist usulü ca

ri idi. Komünist l ik namına bir şey yoktu. Yani faşist idare teessüs ettik

ten sonra komünist l ik kalkmıştı. Böyle olduğu halde sonradan bâzan 

cebri koyduk, bâzan kaldırdık. Bu sefer Hükümet cebir konmasın ı teklif 

ediyor, sonra kaldırı lmasını teklif ediyor. Bunlar niçin oluyor? Bendeniz-

ce taayyün etmiş ve bi l inmiş olan komünist l iğ in tarifine lüzum görmek

tedir. Tarife hacet yok. 

Efendim, bendeniz diyorum ki, (Gürültüler) 

B A Ş K A N - Efendim, usul üzerinde konuşuyorsunuz. 

F U A D HULUSİ DEMİRELLİ (Devamla) - Bendeniz in de tekliflerim var

dır. Cezaya taalûk eden bu teklifleri nazara alarak mevcut metni değiş

t irmek için karar verirsiniz. Maamaf ih kararınız nazara a l ınmak nokta

sından ileriye geçemez. Komisyon yine mütalâa edecektir. Bunu Tüzüğü

müz şundan dolayı vaz'etmiştir: Evvelâ mütehassıs komisyon buradaki 

teklifleri, temayülleri nazara alsın, ona göre bir met in hazır lasın ve tek

rar yüksek huzurunuza gelsin, acele bir karara var ı lmasın diye bunlar 

kabul edilmiştir. Bu itibarla burada reye konulacak bir şey yoktur. (Reye, 

reye sesleri) 

Çünkü Divan İçtüzüğünün 118 inci maddesine ist inaden takrirlerle 

beraber madde komisyona verilir. Binaenaleyh reye konacak bir şey ol

madığı kanaat indeyim, maamaf ih takdir Yüksek Heyetinizindir. 
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B A Ş K A N - Efendim, takrirleri okuttuk. Bunların bir k ısmı cebir un

surunun kaldırı lması yolundadır . Diğer takrirler cezanın şiddetlendiri l-

mesi , bâzı tabirlerin ilâvesi veya kaldırı lması yolundadır . Komisyon söz

cüsünün beyanat ı sarahaten anlaşı lamamıştır , kendisini izahat vermele

ri için kürsüye davet ediyorum. 

A D A L E T KOMİSYONU AD INA VACİD A S E N A (Balıkesir) - Efendim; 

bütün takrirleri nazarı it ibara a lmak üzere mevzu tekrar gözden geçiri le

cek ve netice Meclise arzedilecektir. Ben bu mânada ve bu esas dairesin

de bu Mecl is in şimdiye kadar almış olduğu kararlara ve teamül lere isti

naden maruzat ta bulundum. Yalnız şunu arzedeyim ki: Eğer Mecl is mut

lak şekilde maddenin metninde şu unsurun çıkarı lması diye bir karar ve

rirse elbette komisyonun buna müdahales i yoktur. (Bravo sesleri ) (Gü

rültüler oya sesleri) 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Muhterem arkadaşlar, 

el imizdeki tüzük bu hususta asla münakaşaya meydan vermiyecek kadar 

sarihtir. Ma lûmu âliniz tüzük hükümlerini tatbik etmek Anayasa hüküm

lerine ittiba etmektir ve Anayasamız tüzük hükümler ine göre Mecl is mü

zakerelerini idare eder der ki, 118 inci madde, birinci ve ikinci görüşme 

yapıldığı sırada sunulan değiştirgelerin ilgili komisyona havale edi lmesini 

sözcü isterse, komisyona verilir. Sözcü istedi başkan da tefhim etti. 

Burada 119 uncu maddeyi okuyorum. 

"Birinci ve ikinci görüşme yapıldığı sırada sunulan değişt irgelerin ko

misyona havale edilmesi komisyon tarafından istenmişse değişikl iklerin 

gerekçeler i sahipleri tarafından kısaca anlatılır. Ondan sonra, bunun 

üzerine değişt irgenin dikkate alınıp a l ınmamasına Kamutay karar verir. 

Dikkate al ınırsa komisyona havale olunur." 

Demek ki, arkadaşlar, şu İçtüzük sarih olarak komisyon taraf ından 

taleb edil irse komisyona iade edilir, ondan sonra değiştirgelerin üzer inde 

konuşulmaz , değiştirgeler reye konmaz. 

A H M E D VEZ İROĞLU (Afyon Karahisar) - Yanl ış yanl ış. 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Devamla) - A h m e d Veziroğlu; bende

niz de yeni yazıları okuyup yazabi l iyorum. 

Tereddüt eden arkadaş varsa İçtüzüğün 118 inci maddes in i müsaade 

buyurursanız tekrar okuyorum: 

"Birinci ve ikinci görüşme yapıldığı sırada sunulan değiştirgelerin il

gili komisyona havale edi lmesini sözcüsü isterse, böyle yapı l ır . " Sözcüsü 

istedi, komisyona havale edildi. 
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119 uncu madde (Oraya geçme sesleri) Çünkü o madde bunu tavzih 
ediyor. Diyor ki, ". . . havale edilmesi komisyon tarafından is tenmişse" o 
z aman değişt irge müzakere edilir. 

Arkadaşlar , neticeye müessir o lmıyacak bir mesele üzer inde fazla 

hassasiyet gösterip bir gün evvel çıksın endişesiyle Anayasan ın âmir bu

lunduğu, tüzüğe riayet hususundan inhiraf etmiyel im. (Alkışlar) 

B A Ş K A N - Adalet Bakanı konuşmuyor mu? (Reis Bey kararını ver 

sesleri ) 

B A Ş K A N - Efendim; takrirlerden en aykırısı bu lunan metn in ihtiva 

ettiği cebren ve cebir yolu.. . (reye konamaz sesleri), (havale edildi sesleri). 

Efendim, komisyonun sarahaten istediği anlaşı lmıyor. Böyle kabul 

ediyorsunuz komisyona verel im. 

A D A L E T KOMİSYONA ADINA VACİD A S E N A (Balıkesir) - Efendim; 

komisyonu terkip eden arkadaşlarla müdavele i e fkârda bu lunduk. Onla

rın da noktai nazarları ve sözcü sıfatiyle bana vermiş oldukları salâhiye

te ist inaden arzediyorum ki; komisyon bunun evvelki maruzat ım daire

s inde geri veri lmesini arzu ediyor ve bunu da tetkik ett ikten sonra müta-

akıp b ir leş imde inşallah yetiştireceğiz. 

B A Ş K A N - Komisyon sözcüsünün sarih sözleri karş ıs ında komisyona 

ver iyoruz. 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (10) 

(Devam) 

B A Ş K A N - Bu kanun tasarısının müzakeres ine devam ediyoruz efen
dim. 

Ma lûmunuz olduğu üzeri 141 inci maddenin birinci bendin i Ada le t 
Komisyonuna verilmişti, komisyon 141 inci maddenin birinci bendin in 
metnini yeniden hazırlayıp getirmiştir, okutuyorum: 

BİRİNCİ M A D D E - Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci madde ler i 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 141/1 - Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzer inde tahak

k ü m ü n ü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan ka ld ı rmaya veya 

memleke t içinde müesses iktisadî veya sosyal temel n izamlardan her

hangi birini dev irmeye matuf cemiyetleri her ne suret ve nam al t ında 

olursa o lsun kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya bunlar ın fa

aliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu husus larda yol gös-
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terenler sekiz yı ldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırı l ır

lar. Bu kabîl cemiyetlerin bir kaçını veya hepsini sevk ve idare edenler 

hakkında ö lüm cezası hükmolunur . 

BAŞKAN - Sedat Zeki Örs buyurun. 

M A H M U T GÜÇBİLMEZ (Bolu) - Ben daha evvel söz a ldım. Makamı 

nızda aldım. 

BAŞKAN - O halde siz buyurun. 

M A H M U T GÜÇBİLMEZ (Bolu) - Aziz arkadaşlar, huzurunuzda bir ga

zete ile gel işim garip görünmesin. Metni, gazete üzerinde ve Adalet Ko

misyonumuzun tespit ettiği metinle karşı laştırmak suretiyle ele geçirmiş 

o lduğum için böyle geldiğ imden dolayı özür dilerim. 

Arkadaşlar , yeni metnin, seslerinizden tasvibi âlinize mazhar o lduğu 

intibaını bendenize verdi. Onun için üzerinde fazla durmıyacağ ım. Bir iki 

noktayı işaretle huzurunuzdan ayrı lacağım. Yeni metinde, sosyal bir sı

nıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis e tmek vardır. 

Suçlardan birisi budur. Bâzı arkadaşlarımız evvelki görüşmelerde endi

şeli idiler. Bu endişeleri şüphesiz ki, çok samimiydi . Ben mahza artık bu 

met inde endişelere yer kalmadığını nâçiz kanaat ler im olarak sizlere ar-

zetmek için böyle fıkra üzerinde kısaca durmakta fayda gördüm. Metin

de diyor ki, sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde., "sınıflar" tâ

biri var. Cemi sigasıdır. Bir sosyal sınıf çıkacak, diğer bütün sınıflar üze

rinde tahakküm tesis etmeye kalkacak, yani bu maksat la cemiyet kura

cak. Eh, bu, tabiî bir haldir. Herhangi bir sınıf iş başına gelecek olursa 

diğer sınıflar üzerinde tahakküm tesis etmeye kalkması , yani diğer sınıf

ları kendis inden aşağı görmeye yeltenmesi ve cemiyet kurmaya kalkma

sı bu f ıkradaki cezai müeyyideyi harekete getirecek ve bu müeyy ide ile 

cezalandırı lacaktır. Onun için metin gayet yerindedir, zanneder im ki, 

hiçbir endişeye mahal yoktur. 

Bu fıkrayı böylece arzettikten sonra mütaakıp fıkraya geç iyorum: "ve

ya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya." diyor. Bir sosyal sınıfı ortadan 

kald ırma suçu karşısındayız. Bunu da Yüksek Mecl is terviç etmiyecektir . 

Bu it ibarla nâçiz kanaat ime göre bu fıkra da yerindedir. Daha sonraki 

f ıkrada "veya memleket içinde müesses iktisadî veya sosyal temel n izam

lardan herhangi birini dev irmeye" diyor ki. evvelki müzakere lerde müna

kaşayı mucip olmuştu. Burada diyor ki: "veya memleket içinde müesses " 

müesses tâbiri vardır. Teessüs etmiş. Ne ile teessüs etmiş? Her şeyden 

evvel Anayasamız la ve Anayasamız ın koruması ile, teminatı ile teessüs 

etmiş nedir teessüs eden? İktisadî veya sosyal temel nizamlar. İktisadî 
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nizam; hepimizin bildiği gibi her şeyden evvel fert mülkiyet idir . Ferdin 

mülkiyet inin tesisi ve bunun korunmasıdır . İşin teşrihine da lmamak için 

kısa kes iyorum. Sosyal nizam diyor. Bu da aile nizamıdır, n ikâh mües 

sesesidir. Burada, "temel nizamlar" tâbiri konmak suretiyle madde gayet 

iyi bir hale getirilmiştir. Bu fıkra "herhangi birini dev i rmeğe" deniyor; su

çun harekî noktası devirmektir. Yani devirmeye matuf bir cemiyet kur

mak için çalışmaktır. Bu takdirde yine maddedeki cezalarla cezalandır ı

lacaklardır. Metinde: "matuf cemiyetleri her ne nam alt ında olursa o lsun" 

denen kısım da gayet güzeldir. Arkadaşlarımız burada ve bu konuda çok 

uzun konuştular, hepimizi tenvir ettiler. Tehlike sağdan gelsin, soldan 

gelsin, hangi kisveye bürünürse burunsun failleri da ima yaka lanacak ve 

bu mekan i zma onu enselemesini bilecektir. 

Sonlarda: "her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya teves

sül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve 

idare edenler.. ." deniyor. 

Arkadaşlar , çok güzel düşünülmüş, çünki bunların yani faillerin hep

si sahnede görülmez tanzim eder, sevku idare eder. Bunlar birinci eldir. 

Öbür eller ortadadır. Öbürleri yakalanınca berikiler de ele geçerse bun

ların hepsinin bu kanunun fıkraları gereğince tecziye edi lmeleri mant ık i 

olur. 

Ceza için: "8 yı ldan 15 yıla kadar ağır hapis" deniliyor. Ondan sonra 

da ö lüm fıkrası var. Bunun üzerinde yalnız bir noktayı işaret ederek hu

zurunuzdan ayrı lacağım. Ölüm cezası veren fıkra şöyledir: 

"Bu kabîl cemiyetlerin bir kaçını veya hepsini sevk ve idare edenler 

hakk ında ö lüm cezası hükmolunur. " Gayet güzel tert iplenmiş bir fıkra

dır. "Bu kabil cemiyetlerin bir kaçını"... deniyor. (Ya bir tanesini idare eder

se? sesleri. Bir veya bir kaçını sesleri.) Bendenizin okuduğu, komisyonun ka

bul buyurduğu metindir. Fakat bâzı arkadaşlar ımın ses lenmeler inden, 

temayülünden hissediyorum ki, bu kabîl cemiyetlerin bir kaçını sevk ve 

idare edenlere ö lüm cezası veri lmekle kal ınmasın yani birini sevk ve ida

re edene dahi ö lüm cezası verilsin demek isteniyor. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Ben buna taraftarım. Ve bu noktai nazara temas etmek için konuşuyo

rum. (Bu kabil cemiyetlerden bir kaçını veya hepsini sevk ve idare eden

ler hakkında ölüm cezası hükmolunur ) denmiştir. Şu halde bir tanesini 

sevk ve idare etti mi bu adam yakasını ipten kurtaracaktır. Bu noktaya 

temas etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Maruzat ım bundan 

ibarettir. (Alkışlar) 
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SEDAT ZEKİ ÖRS (Sivas) - Söyl iyeceğim sözler komisyon teklif inin 

kabul edi lmesi lehindedir. Bu itibarla cebir kaydının ortadan kalkması 

içindir. Açık kapı zorluyor vaziyetinde görüyorum, kendimi. Müsamaha

nızı rica eder im. Geçirmiş o lduğumuz birkaç celse hakikaten bu mecl is

te şahit o lduğum müzakereler in belki en önemlileri , en heyecanlı ları ara

s ında yer almıştır. Münakaşa çok olmuştur. Yalnız süratle şunu ilâve 

edey im ki, münakaşa ve ihtilâf komünistlerin faaliyetine karşı derpiş edi

len cezaların teşdit edilip edi lmemesi meslesi etrafında değildi. Böyle bir 

teşdidin lüzumu hakkında bütün fırkalar ve bütün mecl is, çok şükür ki, 

müttefiktir. 

İhtilâf şu idi: Komünist ler in akidelerini, daha doğrusu ma lûm plânla

rını tatbik etmek için hazırl ıyacakları teşebbüslü tertipler cezaya müste-

hak o lmak için bunlarda "cebir niyetinin" mündemiç olması lâzım mıdır? 

Arzu ettiklerine şüphe olmıyan taklibi yaratmak, iktisadî ve sosyal ni

zamları dev irmek için cebir kul lanmayı düşünmüyor larsa veya bunu iti

raf etmiyor larsa faaliyetlerinin adeta meşru addedi lmemesi lâzımgelir. 

Met inde "cebir" kaydının muhafaza edi lmesini ileri süren arkadaşlar 

şüphesiz ki, pek muhterem arkadaşımızdır. Demokras i umdeler ine ne 

kadar heyecan ve muhabbet le merbut olduklarını genç demokras imiz in 

örse lenmemesi üzerinde ne kadar titrediklerini bir kere daha isbat etmiş

lerdir. Bir "stal inokrasi"den başka bir şey o lmıyan ve bizim için dübalâ 

merdut o lması lâzımgelen komünizmin bast ır ı lmasına kanun harici edil

mesine bu arkadaşlar hepimiz kadar taraftardırlar. 

Yalnız, iyi anladımsa endişeleri şu idi: "Eğer cebir kaydını, cebir niye

tini ceza için şart koşmazsak, sosyalizm gibi keza marks izm akidesine 

dayanan fakat ve dost ve müttef ikimiz olan birçok memleket lerde taraf

tarı bu lunan ve emellerini tahakkuk ettirmek için cebir ve şiddeti derpiş 

e tmiyen bir nazariyeyi de nevama kanun harici etmiş olacağız. Tervicini 

münakaşas ın ı menedeceğiz . Bu doğru olmaz. Ant idemokrat ik olur. Bunu 

yaparsak demokrasi â leminde itibarımız haleldar olacaktır." 

Böyle bir endişeyi muhterem bulmakla beraber onu pay laşamadığ ımı 

itiraf e tmek mecburiyet indeyim: Herhangi bir meşru dâvanın ve fikrin 

neşrine mâni olunmıyacağı cebir kaydı bırakılsa da b ırakı lmasa da far-

ketmiyeceği hakkında Başvekil imizin ağzından işittiğimiz beyanat ını kıy

met lendirmekle beraber fikrimi şu suretle yürütmek lüzumunu hissedi

yo rum: 

Garbın muhtel i f memleket ler inde mevcut sosyalist parti ler mademk i 

marksist partilerdir, onlar da ister istemez topyekûnluğa, ist ibdada, de-
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mokras in in tahribine doğru gitmek ve vaziyetindedirler. İnsan haklarına, 
int ihap hakkına onun kutsiyetine merbut olduklarını istedikleri kadar 
söylesinler ve hattâ buna inansınlar, istipdat yo lculuğu töhmet inden 
kurtulamazlar . Elküfrü mil letün vahide. Tatbikatın bu fikrimi cerhett iği 
iddia o lunmasın. Senelerden beri İngiltere'yi idare etmekte bu lunan ve 
marksist akideli bir fırka olan Labur 'un hukuku beşere, demokras iye do
kunmamış olduğu misal olarak getiri lmesin. Kıyas maalfarıktır. Evvelâ 
İngilizlerin demokrasiye insan haklarına pek sıkı surette merbut olduk
ları, buna cepheden dokunmak pek muhataral ı bir sev olacağı, ancak ar
kadan ve dolambaçl ı tariklerle vurulabileceği unutulmasın. Bir Amer ika-
li mütefekkiri "Faş izma Amerika 'da muvaffak olursa faşist düşmanl ığ ı ni
kahına bürünerek muvaffak olacaktır" dediğini hatır lansın. Fakat düşü
nülecek diğer bir nokta var: İngiltere'de Labur Hükümet i İngiliz demok
rasisini pek zedelememiş ise bu, millî iktisadı devlet leşt irmek yo lunda 
mukavemet lere çarparak pek ileri götürememiş o lmasından ileri ge lmiş 
olabilir. Millî iktisadın ancak % 18 ini devlete geçirebilmiştir. Eğer ma
azal lah tamamını devletleştirebilmiş olsaydı. Rusya 'daki gibi yüz de yü
zünü zaptetseydi. Rusya'nın haline gelmiyeceğini bize k im temin eder? 
İngilizlerin hakları, hürriyetleri o zaman ne hale gel irdi? Al lah bilir! 

Her memleket in kendine göre icapları vardır. Her yiğidin bir pi lav yi
yişi vardır. (Soldan, yoğurt yiyişi sesleri). Sosyal izmanın bizde neşr ine karşı 
engel ç ıkmasından mı hayıf lanacağız? Çok rica ederim, böyle bir endişe
yi ben imsemiyecek en son milet biz olmalıyız. Düşüne l im ki, sosyal izm 
demek devletçil ik demektir. Hürriyetlerini yeni iktisap etmiş, genç bir de
mokrasiyiz ; birçok senelerden beri devletin her faaliyet sahas ına girişti
ğine, biracı l ığa varıncaya kadar istifadeli gördüğü her sanatı benimsedi 
ğine vatandaşın faaliyetini alabildiğine daralttığına, madenler i , ormanla
rı gasbett iğ ine, kârı kendisine ve Devlet taraftarlarına hasretmeye uğraş
tığına harap mahallelerin üzerinde saray gibi tahsil şubeleri kurduğuna 
gitt ikçe şişirilmiş bir idare cihazını milletin cılız omuzlar ı üzerine yükle
diğine şahit o lmadık mı? Devletçiliği (yani hakikatta sosyal izm) yalnız 
programına değil hür fikirlerin kalesi olmak lâzımgelen Anayasamıza yaz
mak kadar ileri gittiğini görmedik mi? 

AZİZ URAS (Mardin) - Vallahi peşrev değil zurna. 

SEDAT ZEKİ ÖRS (Devamla) - 14 Mayıs inkılâbı k ısmen de bu iktisa

dî inkişafı durdurmak ve geri letmek için yap ı lmamış mı idi? 

Emin im ki bugün Halk Partili arkadaşlarımız da bunun sakamet in i 

görmüşlerdir . Fakat milletimizin reddettiği ve istibdadı meşru kı lmak, ik

mal etmek için yapı lmış olan bu gayretlerin bir diğer yo ldan ve başkala-
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rı taraf ından tekrar canlandır ı lmasını mı arzu edeceğiz? Edi lemiyorsa 

buna hayıf lanacağız. 

Demokrasinin, vatandaş haklarının, ana temeli oy serbestl iğidir. Hü

kümet in ve Devletin her intihaptan mukadderat ını milletin oylar ına tev

di ve teslim etmesidir. Bunun için de her şey her imkân mündemiçt i r . Te

miz mil let imizin, temiz v icdanından doğmamış olan, akideler imize ve his

lerimize yabancı olan, hariçten gelen böyle acaip doktrinleri m ü s a m a h a 

ile karş ı lamaya bence mahal yoktur. Menafii müdafaa etmek için cemi

yetler kurulması hattâ partiler teşkili serbesttir. İşçilerden, köylülerden 

bu yo lda teşekküller hattâ partiler kurmak istiyenler olabilir. Bunu hiç

bir kanun menetmez. Demokrat Parti kendi idaresini değil, demokras i 

idaresini memlekette sağlamak için kurulmuştur. İnsan hakları ve mille

tin oy hâkimiyet i onun için da ima muteberdir . Ve muteber kalacaktır . 

Marks namında haris ruhlu örümcek kafalı bir yabancının dünyada feci 

neticelerini gördüğümüz akidelerine kıymet vermeye ne ihtiyacımız olabi

lir. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Başka söz istiyen yok. Bir önerge geldi okutuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 

141 inci maddenin birinci fıkrasının sonuna eklenmiş bu lunan idamı 

mutazammın hükmün; 

(. . . Bir veya bir kaçını idare edenler) şeklinde tadilini teklif ederiz. 

Samsun Tokad 

Naci Berkman Ahmet Giırkan 

BAŞKAN - Komisyonun değiştirge üzerinde bir mütalâası var mı efen
d im? 

A D A L E T KOMİSYONA ADINA VACİD ASENA - Sorarlarsa cevap veri
riz. 

M E H M E T ÖZBEY (Burdur) - Önerge aleyhinde.. . 

BAŞKAN - Söz mü istiyorsunuz efendim? Bir dakika komisyon sözcü

sü konuşsun ondan sonra efendim. 

A D A L E T KOMİSYONA ADINA VACİD ASENA - Affedersiniz yanl ış an

ladım. Efendim teklifin mahiyeti bu kabil cemiyet lerden birini veya bir 

kaçını veya hepsini sevk ve idare edenler hakkında ölüm cezasının tâyin 

edi lmesi merkezindedir . Arkadaşlar müsaade ederseniz izah edeyim. 141 

inci madden in 1 inci bendinin ilk fıkrası esas itibariyle mümas i l cemiyet

leri kurmaya tevessül edenleri, kuranları ve bunların faaliyetlerini tan

z im veya sevk ve idare edenleri ayni zamanda bu hususta yol gösterenle-
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ri 8-15 yı la kadar ağır hapisle cezalandırır. İkinci fıkrası da; müşeddi t se

bepleri ve unsurları ihtiva etmektedir. İzah edeyim; tarife giren şekle mu-

karin olarak kurulan cemiyetlerin iki veya daha ziyadesini yahut hepsi

ni idare edenleri kastediyor, ö lüm cezasına çarptırıyor, bu f ıkrada arzet-

tiğim gibi cezanın teşdidi vardır. (Doğru doğru sesleri) Bu teklifin arkadaşı

mız tarafından geri al ınmasını rica ederim. 

A H M E T GÜRKAN (Tokad) - Arkadaşlar, metin el imizde olmadığı için 

burada okundu. Benim anladığıma göre birkaç cemiyet i idare e tmek 

şarttır. Fakat görülüyor ki, bir cemiyeti idare eden, fıkranın üst tarafın

da mündemiçt i r . Benim gayem şudur. Birini idare eden cezalandırı l ıyor, 

b irden fazlasını idare edenler, benim düşünceme göre birden fazla olur

sa ona idam cezası vermek lâzımdır. 

Tamamı dediğimiz zaman mutlaktır, o cemiyeti idare eden bir adam 

olacaktır ki, ona ceza vermiş olalım. Ben de teklifimi hakikaten yanl ış 

vermiş im, geri al ıyorum. Fakat birden fazla cemiyetleri idare edenlere 

idam cezası verel im. 

BAŞKAN - (Osman Şevki Çiçekdağ'a hitaben) tekliflerini geri alıyorlar, 

y ine söz istiyor musunuz? 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - O halde lüzum gö rmüyorum. 

(Reye reye sesleri) 

BAŞKAN - Ahmet Gürkan arkadaşımız tekliflerini geri aldılar, başka 

söz istiyen de olmadığına göre encümenden gelmiş olan ve okutu lmuş 

bu lunan birinci fıkrayı reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-

ler... Birinci fıkra kabul edilmiştir. 

KÂMİL BORAN (Mardin) - Birinci fıkra üzerinde bir teklifimiz vardı . 

BAŞKAN - O teklifler daha evvel görüşüldü, metin komisyona tevdi 

edildi ve komisyon son şeklini getirdi, burada okundu, reyinize vazı ve 

kabul edildi, bunun üzerinde artık söz söylenemez. 

2. Devlet siyasî ve hukukî nizamlarını topyekûn yok etmek gayesini 

güden cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya te

vessül, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden yahut bu husus larda yol 

gösteren kimse aynı ceza ile cezalandırılır. 

BAŞKAN - İkinci fıkranın müzakeresine geçiyoruz. 

VACİD A S E N A - Efendim Kâmil Boran arkadaşımın teklifi şu mahi

yettedir ve kabul edilen birinci fıkraya taallûk eder. 

KÂMİL BORAN (Mardin) - Müsaade buyurun söyl iyeyim. 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD A S E N A (Balıkesir) - Heyeti 
Umumiyen in görüşüne münafi bir şey varsa başkandan söz a lmak sure
tiyle usul dairesinde konuşuruz. Madde esasen kabul edilmiştir. Kâmil 
Bey arkadaş ım diyorlar ki... (Gürültüler) Zabıtlara geçmesi maksadiy le 
arzediyorum. 

BAŞKAN - 141 inci maddenin ikinci bendi tekrar okutuyorum. 

(Tekrar okundu) 

B A Ş K A N - İkinci fıkra hakkında söz istiyenler? 

M E H M E T KÂMİL BORAN (Mardin) - Muhterem arkadaşlar, 141 inci 
madden in ikinci fıkrası anarşizmi istihdaf ediyor. Anarşist ler in gayesi 
memleket tek i siyasî ve hukukî nizamları, devlet teşkilâtını cebren kaldır
maktan ibarettir. Binaenaleyh anarşizm cebre müstenit bir faaliyettir. Bu 
fıkra Devletin siyasî ve hukukî nizamlarını topyekûn yoketmek gayesin
den bahsetmektedir . Topyekûn yoketmek gayesi olmazsa, mese lâ birini 
veya bir kaçını yokederse Devletin bir nizamını, iki nizamını yokederse ne 
olacaktır? Türkiye Devleti lâiktir. Lâiklik nizamını kaldırıyor, lâiklik, Dev
letin siyasî ve hukukî nizamlarından birisidir. Bunu kaldırdı, faraza din
le dünya işini birleştirdi. Yahut kanunları Meclis yapar esasını kaldırdı. 
Mahkemeler i kaldırmak gayesini güttü. Bunlardan böyle bir gayeyi gü
derse memlekete bir zarar değil mi? Bunlar bir zarar görmiyecek mi? Ga
ye Devleti kaldırmaksa gaye anarşistl ikle mücadele etmekse Devlet mef
h u m u n u , Devlet otoritesini kaldırmak istiyor, tedhişten gayrı ka lmasın 
istiyor ve maksat bu ise, bunu bu şekilde ifade edel im. Bu tamamen nok
sandır. 

Yüksek malûmunuzdur , Devletin siyasî ve hukukî nizamını Anayasa 
tespit ve tanzim eder. Binaenaleyh bendeniz hazır ladığım şu metn in ka
bulünü ist iham ediyorum. 

"Anayasaya dayanan düzeni cebren yoketmek veya meşru o lmıyan 

yol lar la bu düzeni kısmen veya tamamen bozmak veya değişt irmek gaye

si güden cemiyetleri her ne suret ve nam alt ında olursa olsun teşkil, tan

z im veya sevk ve idare eden veyahut bu hususlarda yol gösteren k imse

ye aynı ceza verilir." demek daha doğru olur ki bu tarife anarşist i de, ko

münist i de, bütün zararlı cereyan failleri de girer. Bu suretle anasır ı ve 

gayeyi temine kifayetli bir hüküm alınmış olur. 

Takdir yüksek heyetindir. 

B A Ş K A N - Hasan Ali Vural . 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD A S E N A (Balıkesir) - Muhte rem 
arkadaşlar, ş imdi kabul buyurduğunuz 141 inci madden in birinci fıkra-
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sidir, fakat aynı madde 9 uncu fıkrayı ihtiva etmektedir , y ine bu bir inci 
maddeye bağlı o lmak üzere 142 nci madde vardır. Bunlar ın da ş imdi ka
bul buyurulan metne nazaran redaksiyonu yapı lmak üzere komisyona 
veri lmesini arz ve rica ediyorum. 

Efendim, mevzuun selâmeti için bu lâzımdır. Çünkü komisyona yal

nız birinci fıkra havale buyurulmuştu, mütaakıp fıkralar ge lmediğ i için 

biz o sahada mesai sarfedemedik. 

BAŞKAN - Efendim, komisyonun isteğine göre, veri lmiş bu lunan 

önerge ile birlikte komisyona iade ediyoruz. 

Şimdi 142 nci maddeye geçiyoruz. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD A S E N A (Balıkesir) - Efendim, 

belki sözlerim yanlış anlaşıldı. Bendeniz, 141 inci madden in kalan fıkra-

lariyle ona bağlı olan 142 nci maddenin komisyona iadesi hakk ında mâ

ruzâtta bu lundum. Buna zaruret vardır. 

B A Ş K A N - Her iki maddeyi de komisyona tevdi ediyoruz, geldiği za

man müzakereye devam deriz. 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (11) 

(Devam) 

B A Ş K A N - Türk Ceza Kanununun 141 inci maddes in i takip eden 

ikinci f ıkrasının encümence hazırlanan metni gelmiştir. Onu okutup mü

zakeres ine başl ıyoruz. 

2. Devlet siyasî ve hukukî nizamlarını topyekûn yoketmek gayesini 
güden cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya te
vessül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya 
sevk ve idare edenler ve bu hususlarda yol gösterenler sekiz y ı ldan on-
beş yı la kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırıl ırlar. 

BAŞKAN - İkinci fıkrayı kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul edi lmiş
tir. 

3. Amac ı cumhuriyetçi l iğe aykırı olan veya demokras i prensipler ine 

aykırı olarak Devletin tek bir fert veya bir zümre taraf ından idare edi lme

sini hedef tutan cemiyetleri kurmaya tevessül edenler veya kuranlar ve

ya bunlar ın faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu hu

suslarda yol gösterenler sekiz yı ldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezasiy

le cezalandırı l ır. 

BAŞKAN - Söz istiyen var mı? 
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M E H M E T KÂMİL BORAN (Mardin) - Muhterem arkadaşlar; Türk Ce
za Kanununun 141 inci maddesinin üçüncü fıkrası okundu. 

Bu fıkra zahiren demokrasiyi müdafaa eden, fakat bu haliyle demok
rasiyi ö ldüren, fikir hürriyeti mefhumunu tehlikeye koyan ve korkunç 
tefsirlere meydan verebilen 142 nci maddenin ikinci fıkrası ilk o larak 
memleket imizde yer almıştır. Dünyanın hali gözümüzün önündedir ; bir
çok memleket ler in birçok milletlerin demokrasi ve cumhuriyet i anlayış, 
kavrayış ve taktik tarzları başka başkadır. 

Cumhur iyet in ve demokrasinin bütün dünyaca kabul ve takarrür et
tiri lmiş bir tek tarifi ve şekli mevcut değildir. Bu prensipler m ü p h e m ve 
değişik anlayış ve geniş takdirlere müsait mefhumlardır . Ceza kanunla
r ında suç unsurlarının müphem ve tefsire elverişli, istikrar bu lmamış 
mefhumlar la vasıf landırı lması çok tehlikelidir. Bundan da ima kaçınıl
mak icabeder. Vâzıı kanunun hakiki suçluyu amansızca cezalandır ırken, 
masumu da haksız bir takip veya mahkûmiyet ten kurtarma imkân ve 
şartlarını göz önünde tutması ve bi lhassa mahkemeler in suçsuzu suçlu
dan ay ı rma vazifelerini kolaylaştıracak tedbirlere alması zaruridir. 

Her memleket in cumhuriyet ve demokrasi anlayışı kendi anayasasiy-
le taayyün eder. Bizim benimsediğimiz ve anladığımız mânada demokra
si prensipler Anayasamız hükümler ini i lham etmiş olması tabiîdir. 

Her memlekette ve her rejimde demokrasi prensipleri ayrıdır ve türlü 
türlü cumhuriyet ler vardır. Binaenaleyh, buraya konulacak lâkırdı, yani 
141 inci maddenin 3 üncü fıkrasındaki (Amacı cumhuriyetç i l iğe aykırı 
olan veya demokrasi prensiplerine aykırı olarak... ) mefhumlar ı yer ine, 
(Anayasa esaslarına aykırı olarak Devletin bir fert yahut bir zümre tara
f ından idare edilmesi) şeklinde değiştiri lmesi daha doğru ve daha vazıh 
olur. Aksi halde ben cumhuriyet i böyle anlamıyorum, diğer memleket ler
de mese lâ Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya başka şekilde anlıyor. 

(Cumhur iyet ve demokrasi prensipleri ) bütün dünyada bir tek şekil

de izah edilseydi anlardım. 

Bunlar ın izah ve tarifleri kanunlarda yer a lmadıkça esas unsur ola

rak ceza maddeler ine konulmalar ı mahzurlu ve çok tehlikelidir. 

Arkadaş lar ım; Anayasa hükümler inin selâmetini emniyet alt ına ala

l ım. Biz im anladığımız demokrasiy i koruma bu mânadadır . 

A D A L E T KOMİSYONU BAŞKANI HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) - Efendim, 

Kâmil Boran arkadaşımız, bu fıkradaki (cumhuriyetçi l iğe aykırı, demok

rasi prensipler ine aykırı hareketlerin) tâbirlerinin f ıkrada yeni yer almış 

o lduğundan bahis buyurdular . Halbuki (cumhuriyetçi l iğe) kel imesi ev-
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velden vardı, demokrasiye aykırılık keyfiyeti ise bu defa konmuştur . 

Cumhuriyetç i l iğe aykırı olan birleşmeleri kurmak, teşebbüs, ve sa

ire... 

Burada cumhuriyetçi l ikten maksat, Anayasanın ikinci maddes inde 
tespit edilen prensiplerden; devlet idaresinin cumhuriyet ten başka bir 
esas o lamıyacağ ınm teyidinden ibarettir. Anayasanın birinci maddes in in 
değ işmiyeceğ ine dair olan rabıtası da böyle bir müeyyidenin konmas ın ı 
âmirdir . 

Burada cumhuriyetçi l ikten maksat, idare s isteminde, devletin, kamu 

hizmetler ine gördüreceği kimselerin ancak liyakat ve hakkaniyet le tâyin 

edeceğine dairdir. 

Herhangi bir kamu hizmeti vazifesiyle mükel le f olan memur lar ın va
zifeye tâyini esas prensibini Anayasa zannederim 92 nci maddes iy le der
piş etmiştir. Bu da böyle bir müeyyide şevkini âmirdir. 

Demokras i prensiplerine aykırı hareket, yani devletin fert veya züm
re taraf ından idaresi ise, burada mevzuubahis o lamaz. Buradaki demok
rasi prensipler inden maksat doğrudan doğruya insan hak ve hürriyet le
ridir, halkın doğrudan doğruya kendisi veya temsilcileri taraf ından ida
residir ki, bu da seçimlerle Meclisin ve hükümet in bu işlere katı lmasıdır . 
Bu, hiçbir şekilde müzakere ve münakaşaya imkân vermemektedir . Böy
le birtakım imkân ve ihtimalleri vesile ittihaz ederek bu tarzda bir suite-
f ehhümde bulunmak doğru değildir. 

Komisyonun noktai nazarı budur ve bu hüküm, bu maksat la kon

muştur . 

BAŞKAN - Hidayet Aydıner. 

H İDAYET AYDINER (Konya) - Efendim, muhterem üstadımız Halil Öz-
yörük, teklifin yer inde olmadığını beyan ve izah buyurdular . Yalnız bir ci
het noksan kaldı, Kâmil Boran arkadaşımızın teklifi kabul o lunursa ne 
netice hâsıl olur, onu arzedeceğim: 

Takrirde deniliyor ki, "Anayasaya münafi" kel imesini maddeye koya

lım. Anayasa ma lûm muhtel i f prensipleri havidir. Ezcümle anayasamız 

tevhidi kuva esasını muhtevidir, anayasamız devletçiliği ve alt ıoku muh

tevidir. Eğer teklifleri kabul edilirse o netice hâsıl olur ki, tevhidi kuvayı 

kaldırı l ıp tefriki kuvayı istihdaf eden bir partinin tevhidi kuvadan ayrıl

mak istemesi bir suç olabilir, alt ıokun aleyhinde bir beyanda bu lunmak, 

cemiyet kurmak, parti kurmak o vakit ceza tehdidi alt ına girer. Binaena

leyh arkadaşımız, teklifleriyle, kendi bastığı dalı kendisi kesmektedir . 

Onun için tekliflerinin reddini teklif ediyorum. (Bravo sesleri). 
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B A Ş K A N - Başka söz istiyen yok, verilen önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanl ığa 

Şifahen arzettiğim sebeplerle "Cumhuriyetçi l iğe aykırı olan veya de

mokras i prensiplerine aykırı o larak" mefhumları yerine "Anayasa esasla

r ına aykırı o larak" şeklinde değiştirmesini arz ve teklif eder im. 

Mardin Mil letvekil i 

M. Kâmil Boran 

B A Ş K A N - Reye arzediyorum. Değiştirgeyi nazarı d ikkate alanlar... 

Nazarı dikkate almıyanlar... Nazarı dikkate al ınmamıştır , reddedi lmişt ir . 

Üçüncü bendi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . 

Üçüncü bent kabul edilmiştir. 

Dördüncü bendi okutuyorum. 

4. Anayasanın tanıdığı kamu haklarına ırk mülâhazası ile k ısmen ve

ya tamamen kaldırmayı hedef tutan veya millî duyguları yoke tmeye veya 

zayı f lamaya matuf bulunan cemiyetleri kurmaya faaliyetlerini tanzim ve

ya sevk ve idare edenler veyahut bu hususlarda yol gösterenler bir y ı ldan 

üç yı la kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırıl ırlar. 

B A Ş K A N - Bent hakkında söz istiyen var mı? 

REFET A K S O Y (Ordu) - Muhterem arkadaşlar, 141 inci madden in 

dördüncü bendinde millî duygu tâbiri vardır. Bu millî duygu biz im huku

kî mevzuat ımızda vuzuhla ifade edilmiş bir tâbir değildir. Bi l iyorsunuz ki, 

bu madde politik bir maddedir . Millî duygu dediğimiz zaman biz im anla

dığımız mâna ve esaslar şunlardır: Bir milletin vatanperverl ik hissi, bay

rak sevgisi, orduya olan hürmet ve sevgisi, bunlar ın yanıbaş ında memle

kete büyük çapta hizmet etmiş, tarihte nam kazanmış , şahsiyle iftihar 

edi lmesi lâzımgelen kimseler, ve saire, bu duygular ı rencide eden veya

hut kaldır ı lmasına çalışanlar hakkında 141 inci maddede mevzu cezanın 

ver i lmesi yerindedir. A m a bunun bu şekliyle sarahaten ifade edi lmesi 

uzun düştüğünden dolayı yalnız millî duygu diye maddeye geçmiştir . 

Bendeniz millî duygu tâbirinin yanına millî bütünlük kel imesinin kon

masını teklif ediyorum. Bu tâbiri koyduğumuz takdirde f ıkraya daha zi

yade vuzuh vermiş olacağız. Bu hususta bir önerge takdim ediyorum, 

takdir sizlere aittir. 

SA İD BİLGİÇ (İsparta) - Muhterem arkadaşlar; yeryüzünde ırkların 

varlığı inkâr götürmez bir vakıadır. Müspet i lmin kabul ettiği bu vakıayı 

kuru lâfla reddetmek imkânsızdır. Mücerret olarak ırk fikri değil, ancak 

üstün ırk fikri tehlikelidir. Irki hasletlerimizin temadi ve tekâmülü esba-
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bını bir ilmî mevzu olarak işletmekte ve tekemmül ett i rmekte ancak fay
da vardır. Hiçbir zaman ayırıcı ve parçalayıcı ırkçılık bu memleke te gir
memişt ir . A lmanya 'da olduğu gibi yahudi insanın yağ ından sabun imali
ne cevaz veren bir ırkçılık bu memlekette revaç bulamaz ve bulmamışt ı r 
da. Maksad ım hiçbir arkadaşıma telmihte bu lunmak değildir. Geçenler
de Yüksek Mecliste geçen bir hâdiseyi huzurunuzda arzederek meramı 
mı anlatmaya çal ışacağım. 

Emrul lah Nutku arkadaşımız geçenlerde burada konuşurken; "Yahu

di pazar ı " tâbirini kullandı. Bunun üzerine Sa lamon Adato arkadaşımız 

kürsüye çıktı ve Yahudi ırkının müdafaasını yaptı. Kendi ler ine şunu ha

tırlatırım ki, arkadaşımız Yahudi ekalliyetinin değil, Türk Milletinin mü

messil idir. 

İşte arkadaşlar; bu memlekette, eğer varsa, hâkim unsurda, devlet 

kuran unsurda ırk şuuru yoktur, ekalliyet şuuru vardır. Yoksa bizde 

başka ırk şuuru yoktur. Maruzat ım bundan ibarettir. B inaenaleyh "Ana

yasamız ın tanıdığı kamu haklarını ırk mülâzasiyle ortadan kaldırmayı 

hedef tutan veya" kel imelerinin bentten çıkarı lmasını teklif eder im. Mâ

ruzât ım bundan ibarettir. 

S A L A M O N A D A T O (İstanbul) - Arkadaşlar, benden evvel söz alan mil

letvekili arkadaşımız bundan altı ay evvel geçen bir hâdise dolayısiyle bir 

beyanda bu lunmamı mevzubahis ettirler. Bu hâdiseden altı ay sonra bu 

şekil konuşmalar ı herhalde tezinde kuvvetli o lmadığ ına delâlet eder. 

Bendeniz o gün müdahale ettiğim zaman bir ırkı nazara alarak mâ

ruzâtta bu lunmuş değil im. Ancak bir demokrat ik s istemden bahsetmiş

tim. Yüksek Mecliste o gün hazır bu lunmuş olan arkadaşlar ın bir k ısmı

nın da bendeniz i alkışladıklarına zabıtlar şahittir. Bir Musev i va tandaşa 

ait o lan nüfus tezkeresinde "Yahudi" kaydı mevcuttur. Binaenaleyh bu 

ırkı tezyif edici bir söz söyliyen Emrul lah Nutku'ya herhalde bir cevap 

vermek zaruri idi. Ben, evvelâ Türk 'üm. Fakat ondan sonra ney im?. . 

Hrist iyan değil im, Yahudiy im. Binaenaleyh Yahudiy i tezyif eden sözü 

söyl iyen arkaş ıma ırkçılık bakımından değil, nezahet bak ımından cevap 

ve rmek mecburiyet indeyim. 

C E M A L KÖPRÜLÜ (Edirne) - Muhterem arkadaşlar, ırk meseles i mev

zuubahis oldu. Bendenizce bu ırk meselesi çok tehlikeli bir meseledir . 

Bugün memleket imizde ırkçılık var mıdır, yok mudur? . Onu b i lmem. Fa

kat kanunlar ebet müddett ir . Bu itibarla Bolşevikliğin münhez im o lduğu 

bir z aman gelecektir ki, o zaman Bolşevikliğin işaret ettiği yer lere muh

telif parti ler geçebilir. Meselâ; bugün hâlâ İspanya'da Franko, A lman-
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ya 'da yeni nazizm yavaş yavaş gel işmeye çalışıyor. Cenubi Amer ika 'daki 

P e r o n u unutmamak lâzımdır. Bu itibarla tehlikeli vaziyetleri ön lemek 

mecburiyet indeyiz . Binaenaleyh bolşeviklikten sonra soldan sağa doğru 

terazinin meyletmesi da ima mümkündür . Kanunlar bugün için değil, ya

rın için yapıl ır. Binaenaleyh, bu hususta dikkat nazarınızı çeker im. Irk

çılık çok tehlikeli bir şeydir, komünist l ikten çok aşağı bir şey değildir, 

milleti tehlikeye götüren bir teşekküldür. 

KEMAL Y Ö R Ü K O G L U (Gümüşane ) - Muhterem arkadaşlar, bendeniz 

sayın arkadaşım Said Beyin fikrine iştirak edemiyeceğim. 

Irkçılığın bir kere ilmî bir tarifi yoktur. Nazariyatta saf kan esas ına 

göre kuru lmuş ırkçılık, bâzı tarihi ihtilâtlara dayanarak kuru lmuş ırkçı

lık vesaire vesaire diye birtakım nazarı fikirler mevcuttur. Ancak bu 

memleket in bütünlüğünü, bu memlekette yalnız millî birliğin, millî şu

urun Türk milliyetinin hâkim olduğunu anlatmak lâzımdır. Bu vatan, bir 

bütündür. Bu bütünün bir cephesi de millî şuuru teşkil eder. Bu itibar

la ırkçılık cereyanlarını ceza müeyyidesi altına almak lâzımdır. Bu mem

lekette sinsi sinsi ırkçılık temayülleri mevcuttur. 

Bu bir realitedir. Bu realiteyi görmezsek, memlekette yalnız millî şu

ur vardır, ırkçılık yoktur dersek kendi kendimizi aldatırız. 

Bu itibarla bu sinsi temayül günün birinde ortaya çıkarsa, serbest 

saha bulursa memlekette tahripkâr neticeler doğurur. Bunun için bu 

unsurun, bu kel imenin kanunda kalması memleket in yüksek menfaat le

ri bak ımından zaruridir. Maruzat ım bundan ibarettir. 

BAŞKAN - Başka söz istiyen yok. Gelen önergeleri okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanl ığ ına 

Tasarının tümü üzerindeki konuşmamda memleket imizde ırkçılık ce

reyanı olarak tavsif edilebilecek bir cereyanın mevcut o lmadığını arzet-

mişt im. Mezkûr konuşmamdaki mucip sebeplere ist inaden 141 inci mad

denin 4 üncü bendindeki "Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk müla

hazası ile ortadan kaldırmayı hedef tutan veya" cümlesinin tasar ıdan çı

karı lmasını arz ve teklif ederim. 

İsparta Milletvekil i 

Said Bilgiç 

Yüksek Başkanl ığa 

Tadil i konuşulmakta olan 141 inci maddenin 4 üncü f ıkrasındaki 

"millî duygular ı yok e tmeye" ifadesine daha kuvvetli bir vuzuh vermiş ol-
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inak için millî duygu tabirinin yanma "ve millî birliği" ibaresinin ilâvesi

ni arz ve teklif ederim. 

Ordu 

Refet Aksoy 

BAŞKAN - Komisyonun mütalâası var mı e fendim? 

A D A L E T KOMİSYONU BAŞKANI HALİL Ö Z Y Ö R Ü K (İzmir) - Efendim, 
bu millî duygu ve ırkçılık mülâhazası üzerinde hakikaten gerek komis 
yonda, evvelce ve sonra geçen müzakereler sırasında çok tevakkuf edildi. 

Amac ı Cumhuriyetçi l iğe aykırı olan birleşmeleri kurmaya teşebbüs ve 
saire: Burada Cumhuriyetçi l ikten maksat: Anayasa 'nın ikinci maddes in
de tespit edilen prensiptir. Devletin Hükümet tarzında, Cumhur iye t ten 
başka bir esasın mevzuubahis o lamıyacağmm teyididir. Anayasan ın bi
rinci maddesinin değiştir i lemiyeceğine dair olan zabıtası da böyle bir mü
eyyidenin konulmasını âmirdir. Cumhuriyetçi l ikten maksat , idare siste
minde Devlet kamu hizmetlerinin kendilerine gördürüleceği k imseler in 
ancak l iyakata ve ist ihkaka göre taayyün edeceği ve irsiyete müsteni t 
herhangi bir kamu vazifesi mevzuubahis olamıyacağıdır. 

Anayasamız ın memurlar ın yeterliklerine göre vazifeye tâyin edi lecek
leri hakkındaki esas prensip, zanneder im Anayasanın 92 nci maddes i 
dahi böyle bir müeyyidenin sevkını âmirdir, demokrasi prensipler ine ay
kırı olarak Devletin tek bir ferd yahut bir zümre tarafından idare edi lme
sini hedef tutan birleşmelere gelince: Burada mevzuubahis olan demok
rasi prensipleri , hürriyetler rejimi ve halkın doğrudan doğruya veya tem
silcileri vasıtasiyle ve serbest seçimle Hükümet işlerine kat ı lmasını sağ-
lıyan ve buna mümasi l diğer prensiplerdir. 

Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülâhazasiy le kaldırmayı he
def tutan bir leşmelere gelince: 

Ma lûmu âlileri olduğu üzere İkinci Dünya Harbini mütaak ıp Birleş
miş Milletler Genel Kurulunca ittihaz edilen bir karar gereğince ırk tef-
r iklara ve bu nevi mülâhazalara müstenit faaliyetlerin tecrim edi lmesi 
devlet lerce kabul edilmiştir. Biz de buna rey vermiş olduk. Binaenaleyh 
fıkranın bu üçüncü bu kısmı aynı zamanda beynelmilel bir tahhüdün ye
rine getir i lmesini göz önünde tuttuğu gibi Anayasanın Türk vatandaşını 
tarif eden 88 inci maddesinin de zaruri bir neticesidir. 

Millî duygu dediğimiz zaman, arkadaşlar hepinizin ma lûmu olduğu 
üzere bu bahiste şunu düşünüyoruz. 

Millet öyle bir varlıktır ki: yalnız haldeki bir siyasi cemiyet i ifade et
mez. Aynı zamanda o cemiyetin maziden beraberinde getirdiği k ıymetle-

2531 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

ri, yenil ikleri ve tekâmülü ve istikbalde özlediği mesut ve müreffeh haya
tı, onun şartlarını ve tahakkuku imkânlarını da beraber inde taşır. Bina
enaleyh geçmişteki , haldeki ve istikbaldeki nesilleri ihtiva eder. Bu kitle
nin duygular ını kanunla tespit etmeye imkân yoktur. Zira mil letin duy
guları da kendisi gibi mütemadiyen iyiye ve mükemme le doğru bir tekâ
müle tâbidir. Bu millî duyguların muhtevasını tâyin, doğrudan doğruya 
mahkemeler in içtihadiyle halledilecek bir meseledir. 

Ancak millî duygu denince şunları anlıyoruz. Aile, mülkiyet telâkkisi, 
velayet müesses i , nafaka, yurdun temamiyeti , hâkimiyet i mill iye, kanun 
üstünlüğü, adalete saygı, hürriyetlere bağlılık, ferde hürmet gibi bir ta
k ım duygulardır . 

Arkadaşlar , bu topraktan olanlara yardım, göçmenlere yard ım, mill î 
duygu o lmasa idi mümkün olabilir miydi? Hükümet istediği kadar çaba
lasın, buna milleti icbar edebilir mi? Dördüncü bendin ihtiva eylediği hü
küm, millî duyguları yoketmek veya zayıf latmaya matuf bir leşmeler i tec
ziye aittir. 

Millî duygu mefhumu üzerinde durulmasını ve muhterem arkadaşla
rın bu husustaki hassasiyetlerini hürmetle karşı larım. Her şümulü tâbir 
gibi millî duygunun da açık ve vazıh bir şekilde tarifinin yapı lması imkâ
nı bulunamadığ ın ı teessürle ifade etmek lâzımdır. Eğer buna her türlü il
tibası ve tereddüdü selbeden sarih bir beyan eklenebi lmiş olsaydı hiç 
şüphesiz çok daha mükemme l bir metin ortaya ç ıkmış o lurdu. Fakat 
bunlar öyle mefhumlar ve terimlerdir ki, tarifini mut laka misal le gerek
çesinde izah etmek icabetmektedir. Millî duygu tâbiri memleket imizde 
komün i zm faaliyeti baş lamadan evvel hiçbirimizin hatır ına bile ge lmiyen 
bir şeydi. 30 küsur seneden beri başlıyan bolşevizm ve komün i zm faali
yet ler inin, bütün dünyayı tehdit eden korkunç ve tahripkâr tesirleri in
saniyet in tereddisini hedef tutan bir mahiyet aldıktan sonradır ki, bunun 
ilk defa el attığı millî duygular ın korunması müstacel bir mese le olarak 
ortaya çıktı. Komünizmin ilk gözünü kestirdiği ve bunu yokett ikten ve za
yıf lattıktan sonra yo lunun açı lacağına kani bulunduğu engel, milletleri 
yaşatan ananeler ve mukaddesat olduğu için bunlara el uzatandan tabiî 
bir şey o lamaz. Elbetteki bunlar ın bir cemiyet nizamındaki hakiki kıy
metleri o cemiyet in yaşaması kadar mühimdir . Bunu hepimiz kabul edi
yor fakat bunun bir vesilei tezvir o lmasından korkuyoruz. Âc izane kana
at imce korunmamas ı halinde doğacak felâketle korunmasın ın kanunî 
müeyyideler le teyidinden tevellüt edecek zararlar mukayeseye esas olabi
lecek kadar dahî ehemmiyet l i olamaz. Eğer tezvir ve tasni yol iyle bir k im
seye bilfarz iftiran edi lmiş ve zarara sokularak şahsi hürriyet inin insilâ-
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b ina sebebiyet veri lmişse Ceza Kanunumuzda bunun ne kadar ağır bir 

ceza ile karşı lanmış olduğu malûmdur. Aynı cezayı göze aldıktan sonra 

şuurunu kaybetmiş olması lâzımgelen bir adamdan her şey beklenebi l ir . 

Yalnız düşünülecek keyfiyet bu kabîl hallerin tecziye edi lebi lmesidir. Bu 

suçların zabıta memurlar ı tarafından tahkik ve tetkiki s ırasında kendisi

ne suç isnat o lunan kimsenin karakol larda tazyıka uğr ıyabi lmes inden 

bahsedi ldi . Ant idemokrat ik diye vasıflandırılan kab le lhüküm tevkif mec

buriyetini Büyük Meclis daha yeni kaldırdı. 

Usulün 104 üncü maddesindeki sebepler tahakkuk etmedikçe bir 

k imsenin tahkikat sırasında şahsi hüviyet inden mahrum edi lmesinin 

önüne geçen Büyük Meclisin kararı bu endişeleri bertaraf etmiş o lmak 

icabeder. Tahkikat ın gecikmesi şikâyeti, her suçta ileri sürülebil ir. Bu da 

teknik zabitanın memlekemizde tekemmül etmesiyle önlenebi lecek bir 

eksikliktir. Zabitamızın bugün mükemmel iyet derecesine çıktığını ifade 

edecek deği l im. Elbet bu bir zaman meselesidir. Yalnız bu ihtimal, işlen

miş olan suçların tahkikından ve takibinden vazgeçi lmesi için bittabi bir 

sebep olamaz. 

Birçok ihtimaller vücut bulabilir endişesiyle bir suçun takibinden 

vazgeçi lemiyeceğine göre, nefsi lemirde millî varlığı ve mukaddesat ı tehdit 

eden faaliyetleri kökünden kazımak mecburiyet inde o lduğumuzda şüphe 

yoktur arkadaşlar. Zaten bunun üzerinde ittifak hal inde bulunuyoruz . 

Bir muhterem arkadaşım, bu şekilde bir suçun ş imdiye kadar tekav-

vün etmediğ inden bahis buyurdular. Dünkü münakaşamız s ırasında bu 

hususa da cevap veri lmişti zanneder im. Ben, muhterem arkadaş ıma Ce

za Kanunumuzda müeyyidesi mevcut olan yüzlerce suç gösterebi l ir im ki, 

ş imdiye kadar bunların işlendiğine şahit ve muttal i o lmadık. Esasen bü

tün kanunlarda bu kabîl hükümler in mevcudiyet ini görmekteyiz . 

İpotekli borç senedi, irat senedi gibi müesseseler ş imdiye kadar işle

miş midir? Bunlar işlemedi diye kanundan silmek hiçbir zaman akl ımı

za gelmedi . 

Biz 141 ve mütaakıp maddeler in tadillerini hazırl ıyan komisyonda bu 

fıkranın evvelce kabul edilmiş olduğu şekilde muhafazısını musip ve mu

vafık gördük. Çünkü, komünizm tehlikesi evvelâ millî şuurun tereddisi 

ve cemiyet in nizamını sağlıyan anane ve duyguların yokedi lmes i suretiy

le kendis ine bir zemin hazırlar. Komünizmi yer leşt irmek kasıt ve gayesiy

le bu hareket lere tevesül edildiği sabit olursa esasen bu fıkrayı tatbika 

mahal o lamaz. O, bütün unsurlarını ihtiva eden bir komünist l ik suçu 

olur ki, cezasını 141 inci maddenin ilk f ıkrasından alır. Ancak, bi l inen 
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şekilde tipik bir komünizm faaliyetine rapta kabil o lmıyan hal lerde mün

ferit hâdiseler olarak karşımıza çıktığı zaman bu keyfiyetin millî bünyey i 

sarsmak gayesini güden tesiri bakımından önlenebi lmesini sağl ıyacak 

hükümlere ve müeyyidelere raptedi lmesinin zaruretini de aynı z amanda 

kabul etmiş bulunuyoruz. Bu sebepledir ki, ayrı bir paragrafta tespiti uy

gun görülmüştür . Zaten yürürlükteki madde de böylece vaz 'edi lmiş idi. 

Binaenaleyh, millî duygu mefhumunun, millî topluluğu yaşatan ve 

sosyal n izamın mesnedini teşkil eden varlıklar o lduğunu ve bu hislerin 

hayatın i lerlemesiyle paralel olarak inkişafiyle, o topluluğun da refah ve 

saadetle kavuşacağı şüphesizdir. 

Fıkranın aynen muhafazası veya re f i, yüksek takdirinize aittir. 

SAİD BİLGİÇ (İsparta) - Muhterem arkadaşlar, bu memleket te ırkçı

lık iddiası 1944 senesinden itibaren moda haline gelmiştir. Yalnız 1947 

senesinde Samet Ağaoğlu 'nun bir mecmuada neşredilen, bir makales in

den bir cümleyi okumakla iktifa edeceğim. Makale (Büyük vazife) başlı

ğını taşıyor. (Bu memleket in mukadderat ından mesul olanların son yıl

lar içinde takip ettikleri yanl ış ve fena yol lardan birisi de, milletin kalb ve 

d imağının ifadesi olarak, Devletin temelini teşkil eden milliyetçiliği, ırkçı

lık ile suçlandırmak olmuştur ve bu hareket, memleket gençl iğini ta ru

hunun derinl iklerinden yaral ıyarak onda, nereye gidildiği endişesini 

uyandırmışt ır . ) Maruzat ım bundan ibarettir, takdir yüksek heyetiniz in

dir. 

BAŞKAN - Refet Aksoy. 

REFET A K S O Y (Ordu) - Muhterem arkadaşlar, millî duygu tâbirini 

muhte rem üstadımız Halil Özyörük, ilmî cepheden izah ettiler. A m a söz

lerinin mesnedinin esasını şu suretle temerküz ettirdiler. Millî duygunun 

yokedi lmesi suçunun bu madde ile tatbiki hal inde mesele hâkimin içti

hadına bağlıdır dediler. Yani muhterem üstadımız, şu esası tebarüz ettir

miş oluyorlar ki, millî duygunun mânası hukukî bir mefhum olarak va

zıh değildir. Arkadaşlar, bir mektepte, bir fabrikada, herhangi bir toplu

lukta bir komünist çıkıp da, "Bayrak ne demektir, at şu paçavrayı , va

tanperverl ik ne demektir, kuru toprağa insan tapar mı?" diyerek millî 

duyguya dayanan hisleri ruhlarda, gönüllerden si lmeye çal ışırsa hâk im 

bunu ne suretle araştırıp, bulup, hüküm verecektir? Bendeniz vuzuha 

bir kuvvet vermek içindir ki, millî duygumuzun y a n m a millî birl iğin ilâ

vesi suretiyle maddenin kuvvetlendiri lmesi esasını nazarı itibarı a lmış 

bu lunuyorum. 141 inci madde memlekette komünizmle mücade le esası

na müsteni t politik bir maddedir . Buna göre hareket e tmemiz lâzımgelir. 
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BAŞKAN - Önergeleri reyinize sunmak üzere tekrar birer birer okuta

cağım. 

(Said Bilgiç'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN - Önergenin dikkate al ınmasını kabul edenler.. . Etmiyen-

ler... Önerge reddedilmiştir. 

(Refet Aksoy 'un önergesi tekrar okundu) 

B A Ş K A N - Önergenin dikkate al ınmasını kabul edenler... Etmiyen-

ler... Önerge reddedilmiştir. 

BAŞKAN - Dördüncü bendi reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. . Et-

miyenler.. . Dördüncü bent kabul edilmiştir. 

Beşinci bendi okutuyorum:5. 1, 2 ve 3 üncü bentlerde yazılı cemiyet

lere girenlere beş yı ldan oniki yıla kadar ağır hapis ve 4 üncü bentte ya

zılı cemiyet lere girenlere altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

BAŞKAN - Söz istiyen yok. Bendi tasvibinize arzediyorum. Kabul 

edenler. . . Etmiyenler.. . Beşinci bent kabul edilmiştir. 

6. Yukarıki bentlerde yazılı fiilleri devlet daireleri, belediyeler veya 

sermayesi k ısmen veya tamamen devlete ait olan iktisadî teşekküller, 

sendikalar, işçi teşekkülleri, okulları, yüksek tahsil müesseseler i içinde 

veya bunlar ın memur, müstahdem ve mensuplar ı aras ında işliyenler 

hakkında verilecek ağır hapis cezaları üçte biri nispet inde artırılır. 

NECİP BİLGE (Niğde) - Efendim, müsaade ederseniz bendeniz bu kı

s ımda (bent) kel imesine dokunmak istiyorum. Bundan evvelki k ıs ımda 

da bent kel imesi üzerinde konuşacakt ım, bir zühul eseri olarak söz ala

madım, affnızı rica ederim. 

Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri hükümler i numara sıra

siyle zikredilmiştir. Buradaki hükümler kanaat imce birer bent değil, bi

rer f ıkradan ibarettir. Çünkü fıkra başl ıbaşına bir hüküm ifade eder, 

bentler etmez, muayyen fıkra içindeki bâzı kısımları ayrı ayrı olarak tas

rih eder. Ceza Kanunumuzun umumi sisteminde ve diğer bütün kanun

lar ımızda maddeler şu şekilde taksim ve tasnif edilmiştir: Madde içerisin

de evvelâ fıkra ve fıkranın içersinde de bent gelir. Halbuki 141 ve 142 n-

ci maddeler hükümler inin tasnifi hatalı bir şekil arzetmekte ve evvelâ 

bent gelmektedir . Ondan sonra da numarasız olan fıkralar ge lmektedir . 

Binaenaleyh tasarı kanunun esas sistemine aykırı olan bir tasnif sistemi 

takip edi lmiş bulunmaktadır . Herhangi bir maddede her zaman bent bu-

lunmıyabil ir . Halbuki fıkralar vardır. Bu itibarla şimdi müzakere etmek

te o lduğumuz hükmün içersindeki bent kel imesinin kaldırıl ıp onun yeri-
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ne fıkra kel imesinin konması lâzımgeldiği kanaat indeyim. Eğer ayrıca bir 

önerge vermeye lüzum gösteril irse onu da verir im. 

K O M İ S Y O N ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Efendim tetkik edilen 

141 inci madde 9 kısmı ihtiva ediyor. Bu maddenin bir numaral ı bendi

ni teşkil eden hükümler ikiye ayrılmıştır. Bu itibarla biz bir numaral ı 

bendi iki fıkra üzerinden tespit ettiğimize göre teselsülü muhafaza için 

geri kalanlara da numara verdik ve bent tâbirini kullandık. Mesele bun

dan ibarettir, efendim. 

B A Ş K A N - Önerge veriyor musunuz? 

NECİP BİLGE (Niğde) - Yaz ıyorum efendim. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Efendim, arkadaşımız "fıkra", 

"bent" diye bir şeyden bahsetti . Buradaki maddede (fıkra) tâbiri vardır. 

Halbuki bundan evvelki kabul ettiğimiz kıs ımda (bent) kel imesi geçmiş

tir. Ben kendilerinden istirham ediyorum; takrir vermesinler. Ş imdi bu

rada (fıkra) diye kabul edersek evvelki kıs ımdaki (bent) kel imesiyle tezat 

teşkil edecektir. Ancak maddenin heyeti umumiyes i oya konu lmadan ön

ce komisyon izahat verir ve arkadaşımız da teklif ederler, o zaman tashi

hi gerekirse yaparız. Bu şekil daha münasip ve usule uygun olur, bunu 

arz için söz aldım. (Doğru üstat sesleri). 

BAŞKAN - Önerge geldi okuyoruz: 

Yüksek Başkanl ığa 

Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü bu maddedek i "bent" kel imele

rinin "f ıkra" ile değiştiri lmesini arz ve teklif eder im. 

Niğde Milletvekili 

Necip Bilge 

NECİP BİLGE (Niğde) - Efendim, şimdi değil, maddenin heyeti umu
miyesi oya konulduğu zaman reye konsun. 

B A Ş K A N - 6 nci bendi oyunuza sunuyorum; Kabul edenler.. . Etmi-

yenler. . . Kabul edilmiştir. 

7. Bu maddede yazılı suçları işl iyenlerden biri suçu ve diğer faillerini 

tahkikat ın herhangi bir safhasında yetkili makamlara bildirdiği ve beya

nın doğruluğu sabit olduğu takdirde hal ve şartlara ve hâdisenin husu

siyetlerine göre bu kimseye verilecek ölüm cezası ağır hapis veya hapse 

ve ağır hapis cezası hapis cezasına çevrilebileceği gibi bu cezalar k ısmen 

veya t amamen de kaldırılabilir. 

A H M E T GÜRKAN (Tokad) - Sevgili arkadaşlar ım, bu f ıkranın tedvi

nindeki maksat , kanaati âc izaneme göre, memleket bünyes inde gizli ola-
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rak faaliyette bulunan komünizm hücrelerini keşfetmek, tespit e tmek 

içindir. Ş imdi şu maddeyi okuduğumuz zaman görüyoruz ki, Hükümet 

veyahut zabıta kuvveti kendi sayi ile keşfettiği veya tespit ettiği herhangi 

bir suçluyu eline alacak ve o anda tahkikata başl ıyacak ve tahkikat es

nasında, hangi safhada olursa olsun, o suçlu, diğer suçlu olan arkadaş

larını ve hücreyi haber verecek ve ondan sonradır ki suçlu istifade ede

cek. Veyahut suçluya karşı kanunen verilmesi lâz ımgelen tâvizleri naza

rı it ibara alan suçlu ihbar edecek. Ya tahkikat baş lamadan evvel bir ih

bar vâki o lursa ne olacaktır? 

Bendeniz bunu Adalet Komisyonunda da müdafaa ett im. Dediler ki, 

tahkikat baş lamadan evvel böyle bir ihbar vâki olursa hâkim bunu mu

afiyetten faydalandıracaktır. Güzel. 

Fakat biz im maksadımız şudur. Yalnız hâkimin düşünces i değil, bize 

ihbarda bulunacak herhangi bir komünist in şu maddeden bir şey anla

ması lâzımdır. 

Meselâ herhangi bir komünist in tahkikattan evvel bir nedamet geçir

mesi ihtimali vardır. Doğrudan doğruya ihbarda bulunursa bize yard ım 

etmiş olur. Şu halde teşvik etmek, aynı zamanda komünist arkadaşlar 

aras ında it imadı hiç o lmazsa kısmen kaldırabilmek için bendeniz in tek

lifim şudur: 

"Tahkikat ın her safhasından evvel, tahkikattan evvel veya tahkikat ın 

her safhasında" kaydını kabul edel im ki daha çok istifade edel im. Mâru

zât ım bundan ibarettir. Bu hususta bir de önerge takdim ediyorum. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Muhte rem 
arkadaşlar, 7 nci bentte şu esas hâkim olmuştur: Tahkikat ın herhangi 
bir safhasında bir suçu ve faillerini herçibâdabad elde edebi lmek. Bu sa-
ikle geniş bir hüküm vazedi lmes in i komisyonda tezekkür ettik. Şu cihe
ti tebarüz ett irmek ist iyorum ki, tahkikat baş lamadan evvel bu yo la ken
disini kapt ırmış olan herhangi bir kimse daha evvel yetkili m a k a m ve 
merci lere baş vurmak suretiyle suçun faillerini ihbar ettiği takdirde hak
kında bir takibat yapı lmış olması tabiî bu lunmakla beraber net icede hâ
kimin hâdise mahiyet ine göre ve bu bent ile kendisine veri len geniş salâ
hiyeti kul lanması lâzımgeldiğini ve evleviyetle azaltıcı sebepleri lehine ka
bul edeceğinin bir adalet kaziyesi o lduğunu düşündüğümüzden , komis
yon olarak teklifine taraftar değiliz. 

BAŞKAN - Necip Bilge. 

NECİP BİLGE (Niğde) - Aziz arkadaşlarım; Adalet Komisyonunun bu 

fıkrası Hükümet tasarısından biraz ayrı lmaktadır. 
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Müsaadeniz le bu ayrılığı belirtmek üzere Hükümet tasarısının ve 

Adalet Komisyonunun bu hükmünü teker teker okuyayım: 

Hükümet tasarısında 8 numarada şöyle deni lmektedir : "Bu maddede 

yazıl ı suçların iş lenmesinde 64 ve 65 inci maddelere göre şeriklerini ko

vuş turmaya baş lanmazdan önce yetkili makamlar. , bi ldiren kimselere. . , " 

yani baroda "kovuşturma baş lamazdan önce" tâbiri o lduğu komisyon ta

sarıs ında "tahkikatın her safhasında" ihbarlar yapanlar ın cezaları tahfif 

edi lmektedir . Müsaadeniz le bu iki hüküm arasındaki farkı tebarüz etti

rebi lmek için evvelâ adlî bak ımdan bir ceza dâvasının safhalarını arzede-

y im. Evvelâ hazırlık tahkikatı başlar. Sonra ilk tahkikat safhası gelir. En 

nihayet de son tahkikat yani duruşma safhası gelir. Hükümet tasarısın

da buna son tahkikata kovuşturma denmiştir. Yargıtay içt ihadına göre 

savcılık tarafından son tahkikatın açılması hususundaki idd ianamenin 

ver i lmesinden itibaren son tahkikat safhası başlar. Memleket imizde bu 

içtihat böylece yerleşmiş bulunmaktadır . 

Hükümet in teklifine göre, mahkeme suç faillerini, son tahkikat saf

hasına kadar ki, tahkikat kelimesi biraz zihinleri karışt ırmaktadır, taki

batla ifade etmek daha yerindedir, takibatın başlaması an ına kadar ih

barları kabul etmekte ve ihbarların faillerini cezadan kurtarmayı sağlıya

cak hükmü ihtiva etmektedir. Halbuki Adalet Komisyonu tasarısı tahki

katın (Herhangi bir safhasında) demek suretiyle duruşma safhasında vâ

ki olan ihbarlar dolayısiyle o ihbarı yapan kimseyi cezadan kurtarmak 

imkânını ortaya ç ıkarmış bulunmaktadır . Kanaat imce bu, bir taraftan 

komünist ler in meydana çıkmasını temin edecek bir çare gibi gözükmek

le beraber, hakikatta komünist ler i belki de cezadan kurtaracak bir neti

ceyi doğurabi lecek mahiyettedir. Çünkü dâva safhasında da müruruza

man meselesi mevzuubahis olabileceğine göre bir k imse dâvanın, yan i 

duruşmanın sonunda kendisinin mahkûm olacağını anladığı sırada, be

nim bir ihbarım var diye ortaya çıkacak ve cezai ehliyeti o lmıyan k imse

yi ihbar etmek, bu adam benim şeriki cürmümdür , şöyledir, böyledir de

mek suretiyle kendisi hakkındaki dâvayı zamanaş ımına uğratabil ir ve 

böylece cezadan kurtulabilir. Hâkim ihbarın doğruluğu hakk ında tahki

kat yapacaktır . Bu tahkikat neticesinde diğerine ceza verebi leceği gibi ih

barda bulunan kimse hakkında da ya kısmen veya tamamen cezanın in

diri lmesi cihetine de gidecektir. İhbar neticesinde yapı lan tahkikat belki 

bir iki gün veya hafta değil, belki de bir sene ve hattâ senelerce sürebilir. 

Bu senelerce süren tahkikat esnasında asıl fail olan yani ihbarda bulu

nan suçlu bakımından dâva hakkı müruru zamana uğrıyabilir. Demek 

ki, ihbar ından maksat sırf kendisini cezadan kurtarmaktır . Fail tahkika-
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tı uzatmak ve kendisini kurtarmak için el inden geleni yapabi l ir . Tabiatiy-
le dâva uzaymca müruruzamana uğrıyacaktır. İşte böyle bir net iceye ma
hal v e rmemek için, Hükümet tasarısında olduğu gibi, ihbar müddet in i 
takibatla sınırlamak lâzımdır. Yani, takibattan önce vâki olan ihbarlar 
hafifletici sebep olarak kabul etmek ve cezayı indirmek doğru olabilir. Fa
kat duruşma başladıktan sonra artık bir ihbara dayanarak cezayı indir
me cihetine gitmek, bâzan iyi neticeler verse bile, çok zaman fena netice
ler verebilir. Bu bak ımdan bendeniz, Hükümet tasarıs ında olduğu gibi, 
bu ihbar meseles inde "Takibattan önce" kel imesinin kul lanı lmasını ve 
"Tahkikat ın her safhasında" tâbirinin kaldırı lmasını rica ed iyorum ve bu 
hususta da bir önerge ver iyorum. 

BAŞKAN - Hüseyin Ortakçıoğlu. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) - Sayın arkadaşlar, benim söyliye-

ceğ im sözlerin bir kısmını Necip Bilge arkadaşımız sizlere arzetmiş bu

lundular. Komisyonda bu noktai nazarımı müdafaa ettim. Komisyon tas

vip etmediği için bu kerre de huzurunuzda arzetmeyi arzu ed iyorum. Mü

saade ederseniz kısaca bu noktaları açıkl ıyacağım. 

Efendim, günlerden beri bu memleketteki komünist ler i cezalandır
mak ve kendileri adalet huzuruna sevkedildikleri takdirde açık kapı bı
rakıp müdafaa yoliyle kurtulmamalar ı için çalıştık. Bunun üzer inde ar
kadaşlar titizlikle durdular. Bu hususta sarfettiğimiz gayretler ş imdi mü
zakere ettiğimiz 7 nci fıkra ile boşa gidecek ve komünist ler in suçlarını 
hafif letmek yo luna gidilmiş olacaktır. Sebebi şudur: Hükümet tasarısın
da denilmiştir ki, "komünistl ik suçundan yakalanmış olan, bu töhmet al
t ında savcının huzuruna sevkedilmiş bulunan adam, takibat baş lama
dan evvel, şeriklerini ve arkadaşlarını ve suçu bildirirse kendis ine verile
cek ceza, hal ve şartlara göre, tamamen veya k ısmen kaldırı labil ir. ." Ada
let Komisyonu, bu takibat kelimesini kaldırmak suretiyle tahkikat ın her 
safhasında tâbirini kullanmıştır. Bu böyle bir tâbirdir ki; m u h a k e m e bit
miş, bütün deliller dinlenmiş, savcı iddiasını ve suçlu müdafaas ını yap
mış, hâkim müzakere için dosyayı almış ve tetkikini bit irdikten sonra 
tam kararı tefhim edeceği sırada sanık yer inden kalkıyor ve ey hâkim, 
kanunun bana verdiği salâhiyete binaen arzediyorum, ben arkadaş ımı ve 
suçu bildireceğim diyor ve hüküm safhasına gelen bu dâvayı olduğu yerde 
durduruyor . Bir de liste veriyor, 500 kişilik bir liste veriyor. 

Binlerce, hattâ milyonlarca ismi ihtiva eden liste vermek m ü m k ü n 

dür. Arkadaşlar suçlunun bu iddiasını mahkeme tahkik etmek mecbur i 

yet indedir, çünkü bu madde kanuni bir esbabı muhaffefe mahiyet inde

dir. Hâkim kanuni esbabı muhaffefeyi re'sen tahkik etmekle mükelleft ir. 
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Fakat bu esbabı muhaffefe öyle bir karakter taşıyor ki, suç lunun ihtiya
rına bırakılmıştır, suçluyu, tahkikatın herhangi bir safhasında şahit lis
tesi vermekte serbest bırakmıştır. İşte bu hükme dayanarak komünist le 
rin m a h k û m olacağını anladığı anda hâkime birçok isimleri ihtiva eden 
listeler vermes i mümkündür . Bunların araştırı lması zamana mütevakkıf
tır. Ortada müruruzaman ihtimalinden Necip Bey arkadaşımız uzun 
uzun bahsetti ler. Hakikaten müruruzamanı dolduracak kadar bu dâva
yı uzatabil irler. Bir de işin şu noktadan mütalâa edel im: Biz bu kanunu 
Adalet Komisyonunun hazırladığı şekilde kabul edersek büyük bir tezvi-
rata yol açmış bulunuruz. Birçok masum ve şerefli kimseleri komünis t 
lerle iş birliği yaptı diyerek, gazete sütunlarında ve mahkeme zabıt ların
da teşhirine imkân vermiş oluruz. 

Sonra, gerek komisyon görüşmeler inde, gerekse burada yetkil i me
murlar ı dinlerken öğrendik ki, şimdiye kadar hiçbir komünis t maznunu 
dememişt i r ki, benim arkadaşlar ım şudur, budur. Bunları haber ver
mekten katiyen imtina etmişlerdir. Bence bu fıkra ile komünist ler i hima
ye etmiş oluruz. Onun için istirham ediyorum, bu yol gene kapanmamış 
olsun, hiç o lmazsa son tahkikat açıl ıncaya kadar, yani sanık son tahki
kata hâkimin huzuruna gel inceye kadar bu hakkı vermeli , ondan sonra 
vermemel iy iz . 

Sonra bir mesele daha var. Diyorlar ki, bu madde hükmünce hâkim 
isterse sanık hakkında verilecek idam hükmünü ağır hapse tahvil edebi
lir. Diğer taraftan da hal ve şartlara göre bu cezayı k ısmen veya t amamen 
kaldırabilecektir. Beş seneyi müstelz im bir fiili hâkim isterse t amamen 
kaldırabil ir, isterse 1/3, 1/4 nispetinde indirebilir. Burada hâk ime geniş 
salâhiyet vermemek iktiza eder. Suçu sabit o lmuştur, fakat arkadaşlar ı
nı ihbar etti diye beraat ett irmek doğru olmaz. Bu Büyük Millet Meclisi
nin tasarruf hakkına taallûk eder. Binaenaleyh 1/3, 1/4 veya yarı yarı
ya indirmek gibi muayyen bir ölçü koyarak tatbikata g i tmek lâzımgelir. 
Bunun için bir önerge ver iyorum. Kabulünü rica ederim. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Muhterem arkadaşlar; ben, benden 

evvel konuşan Hüseyin Ortakçıoğlu ve Necip Bilge arkadaşlar ımız ın fikir

lerine tamamen aykırı olarak konuşacağım. 

Müsaade buyurulursa şu noktayı arzedeyim: Biz bu kanunu niçin çı

kar ıyoruz? Muhakkak ki, gayemiz, komünizmle mücadeleyi temin etmek, 

m ü m k ü n mertebe komünist l ik faaliyetini önlemektedir . Şu halde bu suç

ların herşeyden evvel meydana çıkarılması lâzımdır ki, mücade le edilebil

sin. Adalet Komisyonunun hazırladığı metin, tahkikatın her safhasında 
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suçluya, diğer suçluları ihbar etmek hakkını tanımakta ve ihbar ettiği 
takdirde cezasından bir miktar indirmeyi kabul etmektedir . 

Şu halde Adalet Komisyonunun hazırladığı bu madde çok yer indedir . 

Çünkü mümkün mertebe fazla suçun meydana ç ıkmasına imkân ve 

meydan verecektir. 

Hepinizin malûmudur ki, komünizm sinsi ve gizli olarak icrayi faali
yet eden bir musibettir, korkunç bir tehlikedir. Onun la mücade le çok 
güçtür. Daimî olarak gizli çal ışmaktadır. Şu halde komünizmi m ü m k ü n 
mertebe bertaraf edecek, tahkikatın her safhasında suçluya ihbar imkâ
nını bahşeden Adalet Komisyonunun hazırladığı maddenin aynen kabu
lünü rica eder im. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Efendim, 

müzakere edi lmekte bulunan yedinci bent; ikinci fıkrayı ihtiva ediyor. Bir 

tahrir hatası yüzünden divandaki zaptın nüshasında eksik vardır. Müsa

ade ederseniz şimdi noksan kalan kısmı okuyorum. 

(Ancak, beyanın tahkikatı uzatmak ve hükmü gecikt irmek gibi bir 
maksada müstenit bulunduğu anlaşıl ırsa yukardaki fıkra hükmü tatbik 
o lunmaz. 

Muhterem arkadaşlar; filvaki hükümet tasarısında zikredi len hü
kümler ile komisyonun kabul ettiği hükümler arasında hakikaten bir 
mahdudiye t ve ayni zamanda bir genişlik olduğu tezahür etmektedir . Ko
misyondaki uzun müzakereler sırasında çıkan netice ve muhassa la şu 
idi: Komünizm yurtta her türlü tahribatı yapmaya müsait bir zemin bu
labilir ve çalışır. Bütün hedef nerede bulunursa bu lunsun onu boğmak, 
ö ldürme ve sosyal bünyeyi bunun tahribatından korumaktır . H ü k ü m bu 
itibarla genişleti lmiştir. Aynı zamanda hâkimlerin hissi sel imine vatan-
perl iğine terkedilmiştir. 

Hüsey in Ortakçıoğlu arkadaşımızın dermeyan ettiği mahzur lara ko
misyon olarak hiçbir suretle iştirak etmiyoruz ve bunlar varit değildir. 

Necip Bilge arkadaşımızın da "tahkikatın her safhasında" tâbirine iti

raz etmiştir. Onun üzerinde fazla tevakkuf e tmiyorum. Çünkü; bent, su

çu ve faillerini yaka lamak için geniş tedbirleri derpiş etmektedir , tahdit 

değil tevsi fikri komisyonda galip bir fikir ve düşünce olarak tecelli e tmiş

tir. 

B A Ş K A N - Necip Bilge. 

NECİP BİLGE (Niğde) - Adalet Komisyonu Sözcüsünün vermiş oldu

ğu izahat suiiniyetli bir faili yo lundan döndürmeyecek, net icede f ıkranın 

koymuş olduğu hafifletici sebeplerden istifade e tmese bile o y ine tahki-
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katı uzatmak hususundaki gayesine erişecektir. Çünkü Adalet Komisyo

nu sözcüsünün vermiş olduğu izahat ve maddenin o hükmüne eklenmiş 

olan kısım, tahkikatı önl iyemez. Zaten tahkikatı men edici bir hükmü 

koymak esas itibariyle de doğru değildir. Mademki bir iddia ileri sürül

müştür o iddiayı hâkimin tevsik ve tahkik etmesi lâzımdır. Böyle o lunca 

da, bir az evvel Hüseyin Ortakçıoğlu arkadaşımız ın bel irtmiş o lduğu üze

re müruruzaman tehlikesini bu fıkra hiçbir zaman ortadan kaldıracak 

bir mahiyet i haiz bulunmamaktadır . Yine Hüseyin Ortakçıoğlu arkadaşı

mızın ifade ettiği gibi. mevcut hüküm birtakım tezvirlere, iftiralara da yol 

açacak mahiyettedir. Bi lhassa basının da takibetmekte o lduğu duruşma 

safhasında, böyle bir yetki verilirse, iftiraların önü hiç al ınmıyacaktır . 

Farzedel im ki, bir seçim sırasında 141 inci maddeden takip edi lmekte 

olan bir suçlu o memlekette mevcut olan kanunî partilerin üyelerini ve

ya liderlerini komünist l ik suçu ile i tham ederek bunların aynı şekilde şe

riki cürümler i olduğu hususunda itham ve ihbarda bulunur. Ve bâzı ve

sikalar da uydurabil ir. Böyle bir vaziyette hâkim sen yalan söylüyorsun 

bu lider veya zat hakkında tahkikat açamam diyemez. Kanunen böyle bir 

salâhiyete hâkim malik değildir. Tahkikat neticesi de bazan kısa zaman

da belli olur. Fakat bazan çok zaman da uzayabilir. Bu takdirde esas 

suçlu müruruzamanın kendisine tanımış olduğu haklardan istifade et

mek suretiyle belki tecziye edi lmekten kurtulabil ir. Bu itibarla bu ihbar 

meselesinin sadece tahkikat safhası, yani hazırlık ve ilk tahkikat sırala

r ında kabul edilmesi, ondan sonra gelen ve son tahkikat ismiyle yâdedi-

len, yani dâvanın açı lmasından sonra başlayan duruşma safhasında ya

pılan ihbardan ötürü cezanın indiri lmesinin kabul edi lmemesi lâzımgelir. 

Hattâ bu hususta daha ileri giderek diyebil irim ki, ben şahsan idam fik

rine taraftar o lmamakla beraber, bu meselede idam kabul edi ldiğine gö

re, i dama mahkûm etmek için kanunun hüküm koyduğu hususta idama 

m a h k û m olanlar için bu ihbarı hafifletici sebep olarak kabul e tmemek lâ

zımdır. Çünkü, kendisine idam hükmü veri lecek olan bir k imse tahkika

tın son safhasında, yani hüküm verileceği zaman hattâ hüküm veril ip 

temyizde bozulduktan sonra başl ıyan ikinci duruşmada idama m a h k û m 

olacak bir k imse bir ihbarda bulunacak, meselâ cezai ehliyeti haiz olmı

yan kimseyi ihbar edecek; bu adam da bizim şeriki cürmümüzdür diye

cektir. 

İhbar edilen kimse belki şeriki cürümdür, fakat fail mese lâ 15-16 ya

şındaki bir kimseyi ihbar ettiğinden dolayı o k imseye bu cemiyet ler in 

sevk ve idareci lerinden o lmadığ ından sekiz sene, veya yaş ından dolayı iki 

sene, altı ay gibi bir hapis cezası verilecektir. Beri taraftan idama mah-
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kûm edileceğini düşündüğümüz kimse ihbarda bu lunmuş o lmas ından 

dolayı idamdan kurtulacaktır ve neticede hapishaneye gelecektir. Birçok 

arkadaşlar ımız haklı olarak bu gibi kimselerin hapishaneye sokulmalar ı 

nın zararlı o lduğu fikrindedirler. Çünkü bunların bütün melanet ler ini 

hap ishanede yaptıkları tahakkuk etmiştir. Bu itibarla, şahsan idama ta

raftar o lmamakla beraber kanunun koymuş olduğu bu silsileye uymak 

için idama mahkûm olmasını istediğimiz kimseler hakk ında ihbar dola-

yısiyle cezanın hafifletilmesini de kabul etmek lâzımgelir. 

Mâruzât ım bundan ibarettir. Takdir yüksek heyetindir. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Efendim; Ce

za Kanununda, bâzı suçları zamanında ihbar edenlerin cezalarının azal

tıldığı malûmdur . Burada da memleket dâhil inde bu gibi muzır şebeke

lerin hudut ve vüsatini meydana çıkarmak bakımından da bu maddeye 

bu fıkra konmuştur. Eğer bu madde olmıyacak olursa birçok şebekeler in 

hudut ve şümulü belki meçhulümüz kalabilir. Onun için bu maddede bu 

fıkranın vücudu lâzımdır. Aynı zamanda, komisyonun izahatının da gös

terdiği üzere, f ıkranın alt tarafı eksik bu lunduğundan o da tavzih edil

miştir. Bu itibarla mesele daha ziyade tenevvür etmiştir. Diğer taraftan 

idama m a h k û m mevkide bulunan bir kimsenin bu şekilde konuşmaktan 

menedi lmes i şebekenin tecziyesi bakımından açık bir kapıyı kapatmış 

olur ki, bu da doğru değildir. Bu mevzuda komisyonun noktai nazarı ve 

maddedeki , bu fıkra yerindedir. 

BAŞKAN - Lûtfi Tokoğlu. 

LÛTFİ T O K O Ğ L U (Kocaeli ) - Bu fıkrada biz im görüşümüze göre iki 
mese lenin tetkik edilmesi lâzımgelmektedir. 

Bunlardan bir tanesi, suç tahakkuk ediyor, ceza veri leceği anda bir 

ihbar neticesinde işbu ciddi işe ceza hâkiminin kararı ile kaldırı labil iyor. 

Müsaade ederseniz, bugün elimizdeki mevzuata göre bu meseleyi tahlil 

edel im. 

Bugün hâkimlerimizin elinde kanuni tahfif sebepleri o lduğu için ce

zaları indirme imkânlarına maliktirler. Suç tahakkuk ettikten, suça bir 

ceza veri ldikten sonra o cezayı baştan sonuna kadar kaldırmak salâhiye

ti ver i lmiş midir? Kanaat imce bu yetki, hâkimlerin salâhiyeti d ış ında bı

rakılmalıdır. Hakikaten Hüseyin Ortakçıoğlu arkadaşımız ın burada be

yan ettikleri veçhile bu yetki da ima ve daima Büyük Millet Mecl is ine ve

rilmelidir. Bir komünist l ik suçu ile mahkûm o lmuş olan k imse bir ihbar 

yüzünden hiçbir zaman cemiyetin karşısına suçlu olarak, cezasız olarak 

ç ıkmamal ıdır . Muhakkak o cezanın tahtı tesirinde kalmalıdır. Hukukta 
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ceza verme iki bakımdan mühimdir . Cezanın birinci faydası, suçu işliye-

cek olan kimsenin gözünü korkutmak, ikinci faydası da cezasını geçir

mekte bu lunduğu müddetçe kendisine tatbik edilecek terbiyeyi s istem 

sayesinde onu terbiyeli ve hukuka riayetkar bir vatandaş olarak yetiştir

mektir . Eğer biz komünist ler i diğer arkadaşlarını ihbar etti diye kendisi

ni cezasız bırakırsak bu defa cezanın birinci faydalı ciheti olan korkutu-

culuk vasfını ortadan kaldırmış o lduğumuz gibi, cezasını çekmiyeceğ i 

için bu suçlu üzerinde terbiyevi tesiri de ifade edemeyiz . Bu sebeplerden 

hâkimlere veri len bu yetki kanaatimizce mahzur lu, hattâ zararl ıdır. 

Bu fıkranın ikinci bir mahzuru da arkadaşımız Necip Bilge taraf ından 
beyan edilmiştir. Arkadaşımız diyorlar ki, tahkikatın her safhasında ya
pı lacak ihbar nazarı dikkate alınacak olursa bu takdirde ihbarı yapan 
k imsenin suiniyeti bu lunduğu müddetçe adalet mekanizmas ı oya lanmış 
olacaktır; Hüseyin Ortakçıoğlu arkadaşımız da buyurdular ki, ihbar ya
pı ldıktan sonra cezanın tahfif edilmesi veya ortadan tamamen kaldırı l
mas ına matuf hüküm mevcut oldukça o takdirde bu bir müdafaa vasıta
sı hal ine gelir. O halde bu ihbarı nazarı dikkate a lmak hukuken elzem
dir. 

Bendeniz şimdi komisyon sözcüsü arkadaşımıza bir sual soracağım: 

Bu ihbar bir hâdisede kaç defa yapılacaktır?.. Mademki ihbar ile cezanın 

tahfif edi lmesi, hattâ hiç yok farzedilmesi prensibini kabul ett ikten son

ra ihbar keyfiyeti hâkim tarafından nazari dikkate a l ınmak mecburiyet i 

vardır. O halde bu ihbar kaç defa yapıl ırsa hâkim taraf ından nazarı iti

bara al ınacaktır? Prensip malûm olunca ihbarı hâkim tahkik ve tetkik et

meye kanunen mecbur kalacaktır. Bu suretle vakit kaybedi lecek, vakit 

kaybedi ldikten sonra, affedersiniz ben birinci ihbarda suiiniyet sahibi 

idim, bi l iyorsunuz komünizmin metodu tahrik metodudur, icbar meto

dudur, korku metodudur, onun için ben korkumdan bu şeki lde hareket 

ett im, ş imdi samimî ihbarımı yapıyorum, diyecek. Hakiki olarak partiyi 

kuran veya komünistl iği ihya etmek istiyen kimse (A) dır. Hâk imin bu va

ziyette alacağı hareket hattı nedir? Şüphesiz bu yeni ihbarı nazara al

maktır . Kanaat imce bu fıkranın vaz'ediliş sebebi tahkikatın her safhasın

da ihbarı nazarı dikkate alması keyfiyeti şundandır ; yakayı ele veren ko

münist vasıtasiyle diğer cebinleri ele geçirmek. Fakat komünizmin iç 

bünyes i it ibariyle bunu temin etmek m ü m k ü n değildir. 

Hüsey in Ortakçıoğlu arkadaşımız belki müba lâğa ediyorlar, bir mil

yon kişilik şahit listesi verirse bu takdirde hepsini tetkik e tmek mecbu

riyet inde kalan hâkim vaktini bu suiiniyet sahibinin gayrihakiki beyanı

na harcamak mecburiyet indedir diyorlar. Hadi biz bu listeyi 100 kişilik 
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liste diye tasrih edelim. Bu kabil işler hepimizin baş ından çok geçmiş bu

lunmaktadır . Bu takdirde müruru zaman meselesini nazarı i t ibara al

mak ve suçu müruru zamanla ortadan kaldırmak imkânlar ını bu cebin 

insanlara bahşetmekten kaç ınmak mecburiyet indeyiz. 

Bu madde komisyonda muhakkak ki çok iyi niyetlerle hazır lanmışt ır . 

Fakat arzett iğim şekilde hakikaten bu ihbarın tahkikatın her safhasında 

yap ı lmas ına muarız ım tahkikatın birinci safhasında yapıldığı takdirde 

nazarı it ibara al ınması lâzımgeldiği kanaat indeyim. 

B A Ş K A N - Hüseyin Ortakçıoğlu. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) - Sayın arkadaşlar, bu işin tezvi-

rata yol açmıyacağını , maddenin bu şekilde kabul edi lmesiyle komünis t 

lere bir silâh veri lmediğini ve en iyi bir tuzak o lduğunu Adalet Komisyo

nu sözcüsü burada ifade ettiler. Maalesef bendeniz buna iştirak edemi-

yeceğ im. Bilâkis komünist ler in eline, kurtulmak için en büyük silâhı ver

miş o lduğumuza kani im. Çünkü madde diyor ki: "Beyanın doğruluğu sa

bit o lduğu takdirde idam cezası ağır hapse ve ağır hapis cezası hapse çev

rileceği gibi hal ve şartlara göre ceza tamamen veya k ısmen kaldırı labi

lir." Bunun mânas ı ne demek? Hüküm safhasına ge lmiş olan komünis 

tin, mahkeme hükmünü tefhim edeceği sırada eğer o maznun, idareci ler

den biri, sevkü idare eden dirijan ise o adam kendis ine yakın olan ailesi

ni veya çocuklardan birisini benim şerikimdir diye gösterebil ir. Yani onu 

idamdan kurtarmak için ailesi veya çocukları böyle bir şey ortaya atabi

lir. Biz im çok partili s isteme başladığımız zamanlarda bu hâdiseler o lma

mış mıdır, arkadaşlar? Bunun şimdi bir tanesini söyliyebil ir im; kocasını 

idamdan kurtarmak için 10 sene, 20 sene hapis ya tmaya karısı razı ol

muştur . Babasını idamdan kurtarmak için 20 sene ya tmaya hazırdır. 

Böyleleri olabilir. Yani bir dirijanı idam sehpasına yaklaşt ırdığ ımız za

man eline bu fıkra ile bir silâh veriyoruz. 

İkinci safha, hüküm safhasına girdiğimiz zaman y ine bir liste vere

cektir, diyecektir ki, benimle bu suçu hazırl ıyanlar filân ve filân k imse

lerdir. Bunlar ın içinde teşriî masuniyet i haiz insanlar bu lunamaz mı? 

Bulunabi l ir . Onun verdiği ve bu suçu beraber işlediklerini söylediği l iste

de teşriî masuniyet i haiz kimseler varsa, bunların teşriî masuniyet i kal

kacaktır, bu uzun formaliteye tâbidir. Ondan sonra mahkemeye çıkarı la

caktır. Hakkındaki tahkikat senelerce sürecek, suçu tahakkuk ettiği tak

dirde muayyen cezasını çekecektir. O halde işi bu kadar uzatmanın ce

miyet için faydası ne olabilir? Sırf komünistleri biraz daha sağa sola ifti

ra ett irmeye yardım edilmiş olacaktır. 
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İkincisi; bu madde komünist ler in eline bir silâh daha verecektir . Bir 

komünis t falan cemiyetle alâkasını iddia edecek ve tahkikatını uzatacak, 

kendis ine suç ortağı gösterecektir. Eğer suçlu merhamet l i bir hâk ime de 

tesadüf ederse hattâ cezasını da kaldıracaktır. Komünist ler in mut laka 

bir ceza görmesi lâzımdır. Teşriî masuniyet ler i kul lanma bak ımından ce

zanın tamamını hâkimin takdirine terkedemeyiz. Mut laka şu miktar ara

s ında hâkime takdir hakkı vermek lâzımgelir. Bizim Ceza K a n u n u m u z d a 

bir tek h ü k ü m vardır. O da 272 nci maddedir . Eğer memura hakarette 

buna memur sebebiyet vermişse hâkim cezayı t amamen kaldırabil ir di

yor. Bunun dışında koca, karıyı zina hal inde yakaladığı zaman, her iki

sinin ö ldürülmesi halinde 6 sene hapis cezasının veri lmesini kanun vâ-

zıı kabul etmiştir. Hal böyle iken burada en ağır suçta, hâk ime isterse ta

mamı üzer inde takdir hakkını kullan demek isabetsiz olur. O n u n için bir 

takrir ver iyorum. Tasvibinizi rica ederim. (Bravo sesleri) . 

O S M A N KAVRAKOĞLU (Rize) - Muhterem arkadaşlar müzakeres in i 

yapt ığ ımız kanun maddes ine eklenen bu yedinci f ıkranın hukuk nizamı

na ve hukuk anlayışına aykırı bir hüküm olduğunu aç ık lamak isterim. 

Cezanın temeli, suçludaki redaeti ahlâkiyedir. Ve suçun fiilî neta-

yicini arzu ederek ve bu fiili işlemesi keyfiyetidir. 

Bu maddede de sıraladığımız suçları birçok arkadaşlariyle birl ikte bi
lerek işl iyen ve üstelik arkadaşlar ından daha fazla ahlâksız, daha seciye
siz o lan bir adama bir vazıı kanun sıfatiyle ve bu fıkra delaletiyle senin 
her ne kadar redaeti ahlâkiyen meydanda ise de arkadaşlar ına ihanet et
tiğin için seni affediyoruz diyeceğiz. Ve böyle bir şahsı idam sehpas ından 
cemiyete iade ediyoruz. 

Böyle bir ihanete icra organlarının çok ihtiyacı olabilir, fakat adalet 
duygular ını en küçük gölgelerden bile h imayeye mecbur olan muhterem 
Mecl is imiz böyle bir fıkraya kanuniyet vermemel idir . 

Biz im icra organlarımız, zabıtamız ve kıymetl i hâkimler imiz vardır. 

Bunlar el ele çalışır ve bütün müşküller i yenebilirler. Ve bu gibi suçlular 

eninde sonunda yakalanırlar. 

Fakat bu fıkranın kabulü ile suçlular içinde bile daha aşağıl ık bir 

zümre teşkil eden erbabı ihanetin beraet ettiri lmesini ben im v icdanım 

kabul etmemektedir . Yüksek Meclisin de aynı kanaatte bir leşeceği ümi

diyle mezkûr fıkranın maddeden tamamen kaldırı lması mütalâas ında-

y ım. 

P E R T E V ARAT (İzmir) - Muhterem arkadaşlar; madde , bâzı esasları 

it ibariyle, kanaat imce yerindedir. Bize yapacağı bir tahkikat la yeni im-
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kânlar verecek olan suçluya bu hareketinin mukabeles ini göstermek, yi
ne hukuk nizamları icabatmdandır . Bunun yanında bâzı arkadaşlar ımız 
bu ihbarın tahkikatın her safhasında teşmil edi lmesinin mahzur lar ın ı 
ifade ettiler. Bir suçlu son anda, hattâ duruşmanın son gününde öyle bir 
ihbar yapıyor ki, bize yepyeni şebekeler ele geç irmemize fırsat veriyor. Bu 
itibarla bu ihbar keyfiyetinin tahkikatının her safhasında makbul olaca
ğının kabul edi lmesi icabeder. Benim söz söylemek istediğim şey asıl bu 
maddede yazılı (suçları işliyenler bildirildiği takdirde) diyor. Buradaki 
"bi ldirdiği" kel imesine temas etmek istiyorum. Duruşmada birinin ifade
si al ınırken hâkim yazılı deliller meyanında bir mektup ç ıkararak suçlu
ya gösterir ve kimin tarafından yazıldığını sorar. Suçlu da bunun ismini 
verir. Binaenaleyh, bu bakımdan (bildirdiği), ( ihbar ettiği) olmalıdır. 

Yahut da hâkim suçluyu istintak ederken falan yerde, falan gün yap
tığınız toplantıda senden başka kimler vardı deyince sanık, Ahmet , Meh
met vardı diye normal bir cevap veriyor. Hâkim, bu şekilde beyanı ihbar 
maksadiy le hareket etmediği için suçlu hakkın hafifletici bir ceza takdi
rine gitmediği gibi, böyle bir beyanı hafifletici bir sebep olarak kabul 
edenler de olabilir. Buna karşı hâkim kaste bakar denebil ir, fakat hu
kukçu arkadaşlar bilirler kast sübjektif bir unsurdur. B inaenaleyh bu 
"bi ldirdiği" kelimesi maddenin vuzuhunu bozmaktadır . Maddeye bir vu
zuh vermek ve yarın mahkemelerde ve temyizde teşevvüşü ve tereddüdü 
ön lemek için bunu "ihbar ettiği" şeklinde tashih etmek lâzımgelir. Aks i 
takdirde tatbikatta hâsıl olacak teşevvüşü önlemeye imkân yoktur. Tat
bikatı bu teşevvüşten kurtarabi lmek için maddeye sarih hüküm koymak 
lâzımgelir ve arzettiğim gibi bu "bildirdiği" kel imesini " ihbar ettiği" olarak 
tashih etmek icabeder. Bu hususta bir de önerge takdim ed iyordum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI S A M E T A Ğ A O Ğ L U 
(Manisa) - Muhterem arkadaşlar; ceza meselelerinin, suçlu haleti ruhiye-
si mesele ler inin klâsik bir kaidesi üzerinde müzakere cereyan ediyor. Bü
tün mevzuat ımızda ve başka memleketler in mevzuat lar ında suç lunun 
mesul iyet ini azaltan sebepler muayyendir, itiraf ve ihbar da cezanın ha
fif leti lmesinde yarıyan klâsik kaideler olarak kabul edi lmişlerdir. 

Yalnız; Kavrakoğlu arkadaşımız, redaeti ahlâkiyeden bahsederek, ar

kadaşlar ına hiyanet etmek suretiyle ihbar edenler daha ahlâksız o lduk

larını gösterirler diyor. İhbar, vakalarını vazıı kanun olarak, redaeti ah

lâkiye zaviyesinden tetkik edersek ceza mevzuat ımız ın temel ler ine do

kunmuş oluruz. Biz cezaları plâtonik mütalâalarla değil, ceza, suç ve 

suçlu bak ımından düşünmeliy iz arkadaşlar, muhakkak idam edi lecekle

rini bi len insanlar tesanüdü mutlaka haline gelirler, kol kola gelirler ve 
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artık onların kol kola teşkil ettikleri bu duvarı delmek imkânı kalmaz. 

Çünkü ister ihbar etsinler, ister etmesinler, muhakkak idam edilecekler

dir. Ceza kaideleri tespit edil irken beraber suç işliyenler aras ında ve iş

ledikleri suç etrafında birleştirici unsurlar mevcut olduğu da ima düşü

nülür ve buna göre esaslar konulur. Bu esaslar içinde itirafa sevketme 

vardır, ihbara sevketme vardır.. Sonra ihbarı yapan niçin muhakkak red-

daati ahlâkiye sahibi olsun?. Hayatının muayyen bir anında ağır bir vic

dan azabı içerisinde nedamet hissi içerisinde kalmış olabilir. 

M. KÂMİL BORAN (Mardin) - Nereden bi l iyorsunuz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCIS I S A M E T A Ğ A O Ğ L U 

(Devamla ) - Şundan bi l iyorum; suçlunun haleti ruhiyesini takdir edecek 

olan da ima hâkimdir. Eğer bu çeşit enfüsi takdirleri icrayı adalet olan 

hâkimler için kabul etmiyecek olursak, hâkimin vicdanî kanaat i dediği

miz hukukun temelini teşkil eden müesseseyi inkâr etmiş oluruz. 

M E H M E T KÂMİL BORAN (Mardin) - Ceza Kanununda hâk imin takdi

ri hakkında esbabı muhaffefe vardır. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCIS I SAMET A Ğ A O Ğ L U 

(Devamla ) - Ben ihbar keyfiyetinin prensibi bak ımından arzediyorum. 

Diyebil irsiniz ki, suçlu mahkûmiyet ten kurtulmak için itirafta bulun

muş , ihbar etmiştir. Hâkim nedametini de nazara alarak idam cezasını 

beş yıla, beş aya indirebilir. Burada takdir hakkı hâkimindir , hâk im bu 

hakkını kullanacaktır. 

Arkadaşlar , bu ihbar, itiraf mevzuları romanlara, büyük romancı lar ın 

romanlar ına mevzu olmuştur. Cürüm ve ceza romanını okumuşsunuz

dur. İtiraf hâdisesi suçluyu Al laha yaklaştıran; suçluyu dine yaklaşt ıran 

hâdise o lmuştur. İst irham ediyoruz, af buyurun, platonik, romant ik gö

rüşlerle esasatı hukukiyenin temellerinden birisi olan ve hâk imin takdi

ri alt ında o lmak kayıt ve şartiyle, ihbar vakasının mesuliyet i aza l tması 

prensibini ortadan kaldırmıyal ım. Komünist l ikle mücadele s i lâhlar ından 

birisi de budur arkadaşlar. (Alkışlar). 

C E V A T ÜLKÜ (Aydın) - Muhterem arkadaşlar, üzerinde münakaşas ı 

nı yapt ığ ımız fıkranın evvelemirde esbabı mucibesi üzerinde durmak lâ-

zımgelir. 

Görülüyor ki, bu fıkranın mucip sebebi olarak iki fikir ileri sürülmek

tedir. Birisi, doğrudan doğruya komünist ler in şebekelerini, hücreler ini 

kolayl ıkla meydana çıkarabi lmek için böyle bir müsamahaya lüzum var

dır, deniyor. 
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Diğeri de, biraz evvel konuşan Başbakan Yardımcıs ı Sayın Samet 
Ağaoğ lu 'nun bildirdikleri gibi, nihayet bir nedamet hissini belirterek ve 
bu hissin zahiri bir delili olarak arkadaşlarını, şebekelerini ve hücreyi ih
bar etmiş olan kimse, nihayet kanunun ve Yüksek Meclisin koyduğu fık
ra ile müsamaha ve lûtfuna mazhar olsun, diyor. Bu ikinci şık üzer inde 
prensip olarak kanaat im tamdır. Yalnız mücerret, sırf bu komünist şebe
kesini, hücresini meydana çıkarmak için Türk Ceza Kanununa böyle bir 
fıkra ilâvesi mütalâas ında hata olur kanaat indeyim. Zira böyle bir şebe
kenin, müntesipler ini meydana çıkarmak için, emniyet cihazımız, adalet 
c ihazımız vardır, dolayısiyle millî emniyet vazife başındadır . Bu hükmün 
Mecl is imizin yüksek şefkatine ve himayesine mazhar olacaklara, nihayet 
girdikleri ç ıkmazdan kurtulmak üzere nedamet hissi ile hareket edenle
re tatbiki icabedecektir. Şu halde bu hükmü, daha ziyade nedamet hissi 
duyup bu ç ıkmazdan ne olursa olsun kurtulmak icabettiğini idrak eden
lere ve arkadaşlarını ihbar etmek suretiyle iyi hislerini hâk ime kanaat-
bahş bir şekilde belirtecek olanlara tatbiki yer inde olur. Ancak, tahkika
tın her safhasında bu ihbarı veya itirafı ortaya koydurmak da bir bak ım
dan gene hatalı olur. Zira, biz diyoruz ki; herhangi bir suçlu komünist , 
tahkikatın her safhasına kadar arkadaşlarını ve bu lunduğu şebekeyi ih
bar edebilir. Arkadaşlar, düşünün bir kere, bir şebeke içerisinde bir suç
lu yaka lanmış , tahkikat yapı lmış, son soruşturmaya sevkedi lmiş durum
dadır. Acaba her an için ihbar edileceğini düşünen arkadaşlar ı bir tedbir 
a lmıyacaklar mı? Çünkü f ıkramızda "yapılan ihbar hakikat o lduğu tak
dirde. . . " deniyor. Şu halde bir tahkikat safhası geçecek, şu tahkikat saf
hasına kadar meydana ç ıkmamış olan şeriklerin meydana ç ıkmamas ı da 
imkân dahil indedir. Zira diğer komünist ler de delillerini yoke tmek için o 
hazırlığı yapmış olacaklardır. Şu halde biz bu ihbarı, nihayet polis ve sav
cılık tahkikatı hattâ ilk tahkikat safhasını son had olarak kabul etmek 
lâzımdır. Son tahkikat safhasına kadar iyi niyeti nedamet hissini, arka
daşlarını ihbar etmek suretiyle gösterenler, bu şefkatimizden, müsama
hamızdan müstefit olsunlar ve biz de bu suretle nedamet edenlere bir 
m ü s a m a h a göstermiş olacağımız gibi, onların arkadaşlarını ele vermek 
suretiyle de bir şebekeyi ele vermeler inden dolayı onları bir nevi taltif et
miş olacağız. Maksat ve gaye de böylelikle tahakkuk etmiş olur. 

BAŞKAN - Ahmet Başıbüyük. 

A H M E T BAŞIBÜYÜK (Çorum) - Muhterem arkadaşlar ım; bu fıkra 
hakk ında iki mütalâa ortaya çıkmış bulunuyor: Birincisi, son tahkikat 
safhasına gel inceye kadar vâki olan ihbarda tenzilât yapal ım, diğeri de 
son tahkikat safhasında yapılan ikrardan sonra herhangi bir indirmiye-
lim, diyorlar. 
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Bu işlerle uğraşan hâkimler ve avukatlarımız çok iyi bilirler; son tah
kikat safhasında hâkimin karar tefhimine kadar maznunun dileklerini 
t amamen dinlemek mevkiindedirler, mevcut hükümler de buna mâni de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlar; maznunun komünistl iği sabit o lduğu takdirde 
kendisini kurtarmak için türlü türlü yollara sapacağı aşikârdır. Tecziye
sini hafif letme bakımından, dâvayı uzatma bakımından her imkâna baş
vurabil ir . Gerek son tahkikat safhasında gerekse ilk tahkikat safhasında 
ikrarların birbir inden asla farkı yoktur. Bi lhassa takdirî tahfif sebebi ola
rak Ceza Kanununun 59 uncu maddesinde bugün içtihat şu şekildedir: 
Nedamet i vicdaniye dolayısiyle vâki itiraflara mahkemelerce takdirî tah
fif sebebi olarak kabul edilmektedir. Bu umumi hüküm ortada mevcut
ken, biz bu fıkrayı kabul etmesek de, hâkim nedameti v icdaniyeye taal
lûku olup o lmaması nedamet i v icdaniyeden ileriye gelip ge lmemes i nok
tası üzer inden elbette tahkikatı tamik edecek ve 59 uncu madden in tat-
bikına yer olup olmıyacağını da düşünecektir . Bu itibarla bu fıkranın ge
rek ilk, gerek son tahkikat safhasında tatbik edilip ed i lmemesi bakımın
dan amelî bir faydasını ben görmüyorum. Bir kısım arkadaşlar ımız ın 
müruruzaman hakkındaki mütalâalarını ben umumi hükümler bakımın
dan yer inde görmüyorum. 

Ceza Kanunumuz müruru zamanları ayrı ayrı göstermektedir . Halen 
el imizde bu lunan 141 inci madde idam cezası ile altı aya kadar hapis ce
zasını ihtiva etmektedir. Ceza Kanununun 102 nci maddes in in buna ta
al lûk eden müruru zaman haddini müsaadeniz le okuyorum. Kanunda 
başka türlü yazı lmış ahvalden maadasında ö lüm ve müebbet ağır hapis 
cezalarını müstelz im cürümlerde yirmi sene, y irmi seneden aşağı olmı
yan ağır hapislerde onbeş sene, beş sene ile yirmi sene arasındaki cü
rümlerde on sene ve daha aşağı cezalarda beş sene olarak kabul etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar; bu madde dâva müruru zamanını göstermek

tedir. Bir de dâva müruru zamanını kesen, uzatan sebepler vardır ki 104 

üncü maddede yazılıdır. Vaktinizi a lmamak için bu maddeyi okumıyaca-

ğım. 102 nci maddede gösteri len müruru zaman herhangi bir sebeple ke

sildiği takdirde dâva muüruru zamanına yarı miktar ilâve edilir. Madde

mizde ceza en aşağı 6 ay hapis o lduğuna göre dâva müruru zamanı ola

rak 7,5 seneyi kabul etmek lâzımdır. Muhterem arkadaşlar, komünist l ik, 

hâkimler imiz in hassasiyetle üzerinde durduğu dâvaların baş ında gel

mektedir . Tatbikattan geldik bunlar mevaddı müstace leden addedil ir. İki 

ayda bir bakanl ığa malûmat vermek suretiyle sık sık talikler yapıl ır. Hâ-
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kimler her vakit muhakeme vaziyetine hâkim olduklar ından keyfî o larak 

uzat ı lmak istenildiği vakit derhal işin kasten uzat ı lmanın önüne geçer, 

dâvayı orada keser ve neticeye de vardırabilir. Bu sebeple müruru zaman 

bak ımından endişeye lüzum yoktur. Hemde dâvanın uzaması asla mev

zuubahis olamaz. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) - Müruru zaman, cemiyet i kurma 
zamanından başlar. 

A H M E T BAŞIBÜYÜK (Devamla) - Fiilin vukubulduğu tarihten başlar. 

Ceza Kanunumuzun Adalet Bakanının buyurduklar ı gibi umumi bir 

sistemi vardır. Ceza Kanununda muhteli f suçlar vardır. Bunlar ın ikrar 

o lunmasını , delillerin ortaya konması halinde indirmeler yapı lmaktadır . 

Bu husustaki 170 ve 173 üncü maddeleri okumak isterdim fakat çok 

uzundur. Türk Ceza Kanununun 523 üncü maddes inde hırsızlık suçun

dan, dolayı yapı lan hazırlık tahkikatı esnasında, son tahkikat safhasın

da, malî mesrukun yerinde gösteri lmesi halinde indirme yapı lmaktadır . 

Bu it ibarla görüştüğümüz sekizinci bent Ceza Kanununun umumi yürü

yüşüne muvaz i bir benttir. Son tahkikat safhasında Hüseyin bey arkada

şım, itiraf indirme konusu olduğu takdirde, uzayacağını ve bunun doğru 

olmadığını beyan etti. Arkadaşlar ım; belki uzayabilir. Fakat adalette bir 

kaide vardır; bir masumu mahkûm etmektense bin maznunu beraat et

t irmek evlâdır. Bu kaide komünist ler için kabili tatbik o lmasa dahi neda

meti v icdaniye duyan bir maznunun herhangi bir sebeple, herhangi bir 

tazyik neticesi herhangi bir iğfale kapılarak bir teşekküle intisap etmiş 

o lması sebebiyle onun bu nedameti vicdaniyesini nazarı it ibara alarak 

cezasında indirme yapmakta herhalde vâzı kanunun maksad ına en uy

gun bir hareket olması lâzımgelir. Maruzat ım bu kadardır. 

BAŞKAN - Osman Şevki Çiçekdağ. 

O S M A N ŞEVKİ Ç İÇEKDAĞ (Ankara) - Sayın arkadaşlar ım; Büyük 

Mecl is bu mevzu üzerinde hakikaten büyük bir hassasiyet gösterdi. Türk 

Ceza Kanunun bâzı maddelerini tadilini tazammun eden tasarıyı, Hükü

metten ve Adalet Komisyonundan buraya geldikten sonra Büyük Mecl is, 

komünist l ik suçu hakkında gayet büyük bir hassasiyet göstererek, ko

mün i zme taallûk eden 141 ve 142 nci maddeleri teklifin s inesinden aldı, 

takdimen ve tercihan bu iki madde üzerinde müzakereye karar verdi. Bu, 

bu dâvaya verdiği önemin en bariz bir ifadesidir. 

Şimdi; yedinci bendi müzakere ederken arkadaşlar ımız ın bir kıs ım bu 

yedinci maddenin bi lhassa suç tahkikatı açıl ıncaya kadar vâki itirafı, su

çu ve arkadaşlarını ihbar etmesini cezayı hafifletici bir sebep olarak ka-
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bul edi lmemesini hattâ bunun tezvir yolu açacağını, hattâ bunun hukuk 

n izamına aykırı bulunduğunu ve yine hattâ cürmün diğer şeriklerini ha

ber verenin redaeti ahlâkiye ile mütehall i bulunacağını ifade buyurdular . 

Evvelâ Hükümet olarak ve Adalet Komisyonu olarak niçin şu madde üze

rinde bu kadar inceden inceye durulmuş ve şu mucip sebeplere lüzum 

göstermiştir , arza çal ışıyorum. 

Hükümet , kovuşturmadan evvel eğer suçlu, cürmü ve diğer failleri 

meydana vuracak olursa ceza hal ve vaziyeti hâdisenin mahiyet ine göre 

indirilir veyahut tamamiyle kaldırılır diye bir mucip sebeple fıkrayı sev-

ketmiştir. Biz Adalet Komisyonunda bu mevzu üzerinde uzun uzun mü

nakaşa ettik. Hakikaten Hükümet in noktai nazarı üzerinde duran arka

daşlar ımız da oldu. Fakat bugünkü arzettiğimiz metni destekl iyen arka

daşlar ekseriyeti teşkil etti. Sebep? Sebebi şudur: Hiçbir k imse beyan 

edemez ki, bu memlekette komünist l ik hakikaten önemli bir mevzu de

ğildir, k imse bunu diyemez. Eğer böyle o lmuş olsaydı Büyük Mecl is in bu

nu bir âfet olarak kabul etmesi, takdimen, tercihan ve hattâ ayrı bir ka

nun mevzuu yapması gerekmezdi . Bunlar, buna verdiği ehemmiyet in de

ğerini ifade eder. 

Şu halde, demek ki, memlekette bir komünist l ik âfeti vardır, bunu 

kahretmek bunu tedip etmek gerekmektedir . Biz sadece bir kişiyi yoket-

tiğimiz zaman bu memleketteki âfeti kökünden kaldırmış olabilir miyiz? 

Halbuki onun ihbariyle bütün bir teşkilâtı kahra tedibe imkân bu lmuş 

oluruz. Şebekeleri , nüveleri, hücreleri adaletin önünde çökerttiği gün mü 

ve onlar hakkında adaletin hükmünü tatbik ettiği gün mü cemiyet huzur 

ve sükûna kavuşacaktır? Elbette ki, bir kişiyi af ile müsamaha ile karşı

lamak karşıs ında mütaaddit nüveleri, hücreleri adaletin huzuruna geti

rip onu çökertirsek, ona adaletin büyük darbesini indirirsek cemiyet hu

zur ve sükûna kavuşmuş olur. 

İşte Adalet Komisyonu böyle bir zihniyet içinde vaziyeti müta lâa etmiş 

ve bu şekli muvafık bulmuştur. 

Hüseyin Ortakçıoğlu arkadaşımızın fi lhakika bu noktai nazarı derme-

yan etti, arkadaşım tezvirden bahsetti. Kendi tezlerine göre, son tahki

kattan evvel üzerinde durulabil ir, ele alınabilir, hazırlık tahkikat ında, 

son tahkikatta benim yüz arkadaşım var diyebilir. 

Şu halde savcı tahkikatı derinleştirecek ve hazırlık tahkikatı da mü

temadiyen uzayacak. Eğer tezvir, uzatma mevzuubahisse hazırl ık tahki

kat ında da, ilk tahkikatta da son tahkikatta da, mevzuubahis olacaktır. 
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Fakat niçin tahkikatın her safhasında bu hükmün kalmasını istedik? 

Ancak bu adam idam hükmünü yemiş, iş temyize gitmiş fakat temziy 
bu mahkûmiyet i usuli bir noktadan bozmuştur. Bu defa tekrar mahke 
meye gelecek, bu defa suçlu can iştiyakı ile ve gerekse canını kur tarmak 
endişesi ile, gerekse adaletin tecelli eden büyük iradesi karşıs ında neda
met saikı ile olsun mütaaddit hücreleri, yuvaları adalet in önüne serecek 
olursa ve hakikaten bunların birer suçlu, birer mücr im olduğu sübut bu
lacak olursa bu adam bence nedameti vicdaniyeti idrak etmiş, Türk 
memleket ine ve Türk millî v icdanına uygun hareket etmiş bir insan te
lâkki edi lmek lâzımgelir. 

Biz, bir zamanlar, bir adam şu suçu işledi diye mütaakıp hayat saf
halarını karanlık görmek ve göstermek mevki inde değiliz. Bu itibarla bu 
adam eğer temyizden hüküm bozulup geldikten sonra cemiyete hizmet 
edecek olursa, cemiyet nizamına şu suretle iyi bir yol açacak olursa el-
betteki hâkimin takdiri, vicdani kanaati o adamın lehine tecelli e tmek lâ
zımgelir. Hattâ bu kaydı koymamış olsak dahi, bir arkadaş ımın işaret et
tiği gibi, 59 uncu maddenin nazarı dikkate al ınması hakkındaki lâzimei 
adalet ve lâzimei hukuk mutlaka yerine getirilmiş olacaktır. 

Şimdi, vaziyet bu olunca tahkikatın herhangi bir safhasında kaydının 
metne konulmasında isabet derkârdır. 

Necip Bilge arkadaşımız dediler ki, hiç o lmazsa bu hafifletici hükmü 
idam hükmüne tatbik etmiyelim. 

Arkadaşlar ; maksadımız, gayemiz, Samet Ağaoğlu arkadaşımız ın ga
yet güzel tasvir buyurduğu gibi, bir şeddi, bir bendi y ıkmak o lduğuna gö
re, şayet onların başları, onların idarecileri kendi arkadaşlarını , kendi le
rinin kumanda ettikleri hücreyi ve nüveyi hayat endişesiyle, kurtulma, 
halâs endişesiyle meydana vuracak olursa ve onları ipe götürecek olursa 
niçin hâkimin bu takdirine biz set çekelim ve bent vural ım. Bunlar niha
yet affedilmiyor. Biz hâkime diyoruz ki, hal ve vaziyete göre haiz o lduğun 
mutlak takdir salâhiyetini kul lanacaksın. Zaten hâkimler imize ver i lmek 
istenilen bu takdir usulünü bu nassı bugün Ceza Kanunu teyit etmiş bu
lunmaktadır . 

Ceza Usulü diyor ki; hâkim duruşmada, tahkikatın her safhasında 
edindiği kanaate göre hükmünü verir, bu ceza usulünün bir müeyy ide-
sidir. Bu bak ımdan hâkim delillere göre takdir eder ve hükme varır. Bu 
itibarla elbetteki kendisi geniş bir takdir zaviyesinden geçirecek ve ondan 
sonra bir hükme varacaktır. Biz bu hükümleri kaldıral ım demiyoruz. 

İhbarı hal ve vaziyeti, hadisenin mahiyetine göre hâkim takdir hakkı
nı kul lanacak ve adaletin icabını yerine getirecektir. 
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Hâkimler imiz merhametl i o lurmuş da cezayı kaldırırmış, dediler. 

Türk Hâkimi Türk Milletinin maşeri v icdanına daima tercüman o lmuş

tur. Buna biz kaniiz. (Alkışlar) 

Bu itibarla sayın arkadaşlar ım biz uzun boylu münakaşadan sonra 

bi lhassa komünist ler in yuvasını , hücrelerini, nüvelerini ve e lemanlar ını 

yok etmek ve onları bizden gizliyen setleri y ıkabi lmek için maddey i şu ha

le get irmiş bulunuyoruz. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN - Muammer Alakant. 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Muhterem arkadaşlar, 

ma lûmu âlileri olduğu gibi, ceza hukukuna göre ceza vermekten maksat 

suçluyu korkutmak, ibreti müessire olmak kadar, cemiyeti izrar eden bir 

suçun cemiyetten kaldırı lması gayesini de istihdaf etmektir. Bunun için

dir ki, komünizm suçunu işlemiş olan bir k imsenin cemiyeti bir tehlike

den kurtaracak vâki ihbarına karşı, kendisinin cezasını tahfif yo luna git

mek, tamamen ceza hukukunun istihdaf ettiği gayeye göre bir karar ver

me mahiyet inde telâkki edi lmek icabeder. Bu sebeple hiyaneti vataniye 

derecesine varan suçlarda bile ihbarın, hafifletici bir sebep olarak kabul 

edilerek, Ceza Kanununda yer almış bu lunduğunu görüyoruz. Bâzı arka

daşlar dediler ki, bu şekilde bir karara varmaklığ ımız işi savsalamak, bel

ki de biraz müsamaha yo luna gitmek olur. Arkadaşlar , teklif Hükümet 

taraf ından gelmektedir. Hükümet in cebir unsuru üzerinde yaptığ ı müca

dele göz önüne alınınca bu savsaklama ithamını ben yer inde görmüyo

rum. İhbar hafifletici bir unsur olarak kabul edildiği takdirde, bendeniz-

ce en müh im netice; artık komünizm teşkilâtında çalışan komünist ler in 

aras ında gizlilik fikri kalmıyacak demektir. Çünkü bu gibi teşkilâtın en 

müh im kuvveti gizliliktir. Sırlarının ifşa edi lmemesi için andiçerler, ye

min ederler. Fakat komünizm şebekesine giren bir adam kendi arkada

şının ö lümle tehdit edildiğini görünce kendisini ihbar edeceğine göre ar

tık bunda gizlilik kalmıyacaktır. Bunu daha evvelden kavramış bulun

maktadır . Biz bu hükmü kabul etmekle gizlilik unsuru da ortadan kalk

mış oluyor. Esas prensipte Hükümet ve Adalet Komisyonu ile hemfikir ol

makla beraber, şunu da arzedeyim ki, kabul edi lmiş olan hükümlerde de 

çok yumuşakl ık vardır. 

Ş imdi arkadaşlar; ö lüm cezası veyahut ağır hapis cezası karşıs ında 

mahkemeye gelmiş olan bir kimsenin şeriklerini ihbar etmesi keyfiyetini 

bir azabı v icdani mahiyet inde telâkki edecek kadar Sayın Başbakan Yar

dımcısının da söyledikleri gibi plâtonik ve sembolik düşünmiye l im. Zaten 
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bu adamlar redaeti v icdaniyenin en derin kuyular ında puyan olan insan

lardır. Onlar ın arkadaşları da zâten redaeti v icdaniye içinde bu lunmak

tadırlar. Bi l iyorsunuz komünizm. Moskof emperyal izmi ile hemhudut 

olan Türkiye 'de bir komünistl ik idealizmi değil, memleket i Türklüğü yok 

etme gayesini tutmuş olan insanların takip ettiği bir hareket iken bunun 

bir ihbarını sade redaeti v icdaniye noktasından dikkate a lma gibi bir yo

la g i tmenin bu mevzuda yeri o lmadığına kaniim. Hâkim huzuruna gelip 

de can korkusiyle itirafta bulunan bir kimsenin hareketini nedamet i vic

daniye olarak telâkki edemem. Onun cezasını t amamen kaldırmayı ve 

hukuku medeniyes ine sahip bir vatandaş olarak badema siyasî faaliyet

lerine devam etmesini kabul edemem. Bu kadar ağır harekette bu lunmuş 

olan bir şahsın itirafı karşısında cezası hafifletilebilir. İdam cezası ağır 

hapis cezasına indirilebilir. Ağır hapis cezasına mahkûm olan bir k imse 

siyasî, medeni haklarını kaybetmiş demektir. Hâkime mutlak surette 

takdir hakkını vererek bu kadar ağır bir hükmün kaldırı lması cihetine 

gitmeyi kabul edemem. Birçok arkadaşların da bize iltihak etmekle bera

ber Adalet Komisyonu görüyorlar ki, kendilerine muhal i f olanlar da var

dır. Benim gibi prensipte kendileriyle bir olanların fikirlerinin nazarı iti-

bare al ınarak Adalet Komisyonunca formüle edilmesi ve yeni bir bent ha

line getiri lmesi, uygun olur kanaatindeyim. Yoksa idam cezası hapis ce

zas ına indiri lemez. 

H Â M İ D ŞEVKET İNCE (Ankara) - 20 senedir buradaki hapis. 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Devamla) - Yirmi olsun, otuz sene ol
sun. Hapsin medeni ve siyasî hak bakımından neticeleri ayrıdır. Niçin 
hapis üzerinde ısrar ediyorlar? İdam cezası ağır hapse indirilsin. Esasen 
idam cezasının ağır hapse tahvili suçlu üzerinde ihbar için lâz ımgelen 
teşviki yapacaktır . Çok rica ederim, haddi tecavüz etmiyel im. Adalet Ko
misyonu da idamın ağır hapse indirilmesini ve cezanın hafifletilmesi hu
susunda hâkime salâhiyet veri lmesini kabul ederlerse, zanneder im ki, 
Büyük Millet Meclisine ekseriyeti elde etmek imkânını bulacaktır . 

BAŞKAN - Reşad Güçlü. 

R E Ş A D GÜÇLÜ (Seyhan) - Muhterem arkadaşlar ım; ben de ihbarın 

bâzı ahvalde iftira şeklinde tezahür etmesi ihtimalini düşünerek bunun 

bir parça daha imkânsızlaştır ı lması için akl ıma gelen bir tedbirden bah

sedeceğim. 

İhbarın hüküm ifade edilebilmesi için, mut laka maddi delil lerle bera

ber veri lmesi şartı maddeye konacak olursa, zanned iyorum ki, tezvir ön

lenebilir. Bunda en mühim nokta da şudur: Bir şahıs yakalandı , muha-
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kemenin herhangi bir safhasında dur hâkim bey, dedi, ben arkadaşlar ı

mı veya arkadaşımı ihbar edeceğim. Elimizdeki tasarıya göre iki kişinin 

bir leşmesi bir cemiyettir. Bunlardan birisi yakalandı , diğer arkadaş ımı 

dedi. Tam muhakeme neticeleneceği zaman, dur hâkim bey dedi, ben de 

diğer arkadaşımı veya arkadaşlar ımı ihbar edeceğim. Bu şekilde bir zin

cir leme işleri sürüncemede bırakır. Kanaat imce bunun da önlenmesi lâ

zımdır. Onun için maddeye bir hüküm ekliyerek, yaka lanan k imseden 

ihbar hakkı alınmalıdır. 

Arkadaş ımız ın söylediği gibi, tahkikatın herhangi bir safhasında de

ğil, ancak mahkeme huzuruna ç ıkmadan evvel ihbarda bulunacak kim

se hakkında maddi delillerin de beraber getiri lmesi lâzımdır. Mâruzât ım 

bundan ibarettir. 

MÜFİT E R K U Y U M C U (Balıkesir) - Muhterem arkadaşlar, benden ev

vel konuşan Samet Ağaoğlu ve Osman Şevki Çiçekdağ arkadaşlar ımız be

nim söyl iyeceğim şeyleri pek güzel izah ettiler. İlâve edecek bir şey bula

mıyorum. Yalnız bir noktayı arzedeceğim: Konuşan bâzı arkadaşlar ımız 

madden in Adalet Komisyonunun tanzim ettiği şekilde kabu lünün tezvir 

ve iftiraya yol açacağını beyan ettiler. Haklıdırlar. Fakat arkadaşlar ım, bu 

yalnız bu suçlara mı aittir. Bütün suçlarda iftira ve tezvir da ima varidi 

hatırdır. Erbabı tezvir için iftira yolu daima açıktır. Fakat iftira etmekle 

iş bi tmez. Bir isnadı yapmak kolaydır. Fakat bunun ispatı zordur. Bu iti

barla hâkim herhangi bir isnat karşısında kaldığı zaman elbetteki bunu 

mahzı hakikat telâkki etmez, delillerini arar. Kabule şayan deliller varsa 

bunu tetkika girişir. Bu itibarla maddenin iftira ve tezvire yol açacak ma

hiyette olması , kabul edi lmemesi için, hiçbir zaman sebep teşkil etmez. 

Asıl aramamız icabeden nokta, komünizmle mücadeleyi kolaylaşt ırmak

tır. Adalet Komisyonunun hazırladığı metin, komünizmle mücade ley i ko

laylaştıracak bir vaziyet arzetmektedir. 

Suçlu bulunmadığ ı takdirde tedvin ettiğimiz kanunla ne temin edebi

liriz arkadaşlar? Ortada suçlu olmadıkça kanun çok şiddetli o lmuş, ağır 

hükümler i ihtiva etmiş, ne çıkar? Binaenaleyh kanun suçluyu meydana 

çıkaracak esasları da ihtiva etmelidir, aksi halde komünist l ik le mücade

le hakkındaki asıl maksadımız tahakkuk etmez. 

Komisyonun hazırladığı maddenin, mahzurlar ı da olsa, bu mahzur lar 

bertaraf edilebilir, iyi taraflarının galip olduğu aşikâr o lmakla aynen ka

bulünü rica ediyorum. 

O S M A N KAVRAKOĞLU (Rize) - Muhterem arkadaşları , adalet mefhu

m u n a ve ceza tatbikatında en ziyade üzerinde durulması icabeden can 
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noktalar ına tamamen aykırı düşen bir me fhumun lehinde konuşmakta 

yalnız kaldığım için kendimi zayıf hissediyorum. Affınızı ist irham eder im, 

birçok kıymetl i arkadaşlarım belâğatle bu fıkranın aleyhinde konuştular . 

Bendeniz ne plâtonik bir mütalâa ileri sürdüm ve ne de bir kanun mad

desiyle istihsali düşünülen neticeyi geciktirecek tedbirlerden bahsett im. 

Ben im arzum; bu Meclisin daima en iyi kanun yapmas ı ve her zaman 

böyle olmasıdır. Bu itibarla tamamen objektif konuştum. Arkadaş lar ımın 

itirazları şu noktalarda toplanıyor: Biz mücadeleyi kolaylaşt ırmak için 

onlara bu fikri vermeye mecburuz. Bu fikirler dolayısiyle hini hacete gel

sinler, arkadaşlarını bildirsinler. 

Arkadaşlar ; dünyanın hiçbir yerinde, suçluyu elde etmek, av lamak 

için ona, seni affedeceğim, meal inde bir şey söylemek, tatbikatta kâfi de

ğildir. Kaldı ki bendeniz in mütalâalarım, el imizdeki Ceza Kanununda 

açık, kâfi hükümler mevcut o lmasından neşet etmektedir . Ahme t Başı-

büyük arkadaşımız bunu tebarüz ettirdiler. 

Bir hâkim her hal ve şartta suçlu lehine dilediği takdirde hafifletici 

sebepler arıyabilir ve tatbik eder. Eğer biz bu fıkrayı kanuna eklersek bu 

takdirde, Ceza Kanununun 59 uncu maddesini nasıl tatbik edeceklerdir? 

Ceza Kanununun 59 uncu maddesi; suçlu, suçunu itiraf ederek, 

mahkemen in tahkikat ve duruşmasını kolaylaşt ırmakta iyi niyet göstere

cek olursa, hâkimin onun lehinde kullanacağı bir açık kapıdır. Bu açık 

kapılar, Ceza Kanununun heyeti umumiyes ine şâmil bir mahiyet arzeder 

ki, bundan seyyanen suçluların istifadesi imkânı mevcut ise, hassaten 

vatana en büyük tehlikeleri getireceklerini kabul ettiğimiz insanlara seh

pa yo lunu bu fıkra açıyor deniliyor. 

Arkadaşlar , herkes mütalâasında serbest olabilir. Bu madde ile filhal 

bir iki kişi daha ele geçebilir. Fakat arkadaşlar iki, üç suç lunun yer ine, 

bin kat daha tehlikeli olan o e leman cemiyetin içine dönecektir . 

Bu fıkrayı kabul ettiğimiz takdirde, komünist teşkilâtı; siyasî teşkilât 

da ima bir merkezden idare edilir ve o merkezden, o muhit in e lemanlar ı 

bilir ki, esas dâvayı hal ledebi lmek için baştaki merkezî ana teşkilâtı bul

maya mecburuz. Tâli derecedeki elemanları ihbar edecek olanlar, derecei 

tâl iyedeki kimselerdir. Fakat arkadaşlar asıl ana mevkideki merkez î ya

kaladığımız zaman, o işte, teşkilâtımızın şeması diyecektir. Halbuki yeni 

bir teşkilât kurmaya muktedir olan, müsait olan adam beraet istemiştir 

ve hakikaten bu madde tatbik edi lmezse, memlekette lehte ve aleyhte, 

hâkim takdirini kullandı veya kul lanmadı diye birtakım tereddütlere yol 

açabilir. 
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Arkadaşlar ım, daha başka da bir misal vereceğim. Bu fıkranın kabul 
ettiği itiraf, yalnız bir şahıs tarafından yapılabilecek olan itiraftır. Halbu
ki aynı itirafı başka biri haber alarak, daha önceki ihbarda gösteri len 
isimleri bir istida ile verirse, arkadaşlarını ele verdi diye onu da beraet mi 
ett ireceksiniz? (Çok doğru sesleri). 

Sonra, bir adam tasavvur ediniz ki, bizim memleket imizde hayatı na
mus ve şeref içinde geçmiş ve onun idamesini y ine şeref saymaktadır , 
onun haric inde kendisine sürülecek lekeye ölümü tercih eden bir adam
dır, böyle bir adam kendi namusunun payimal edildiğini gördüğü bir az
man bu cinayeti işlemiştir. Mahkemeye geldiği zaman, suçunu da itiraf 
etmiştir. Fakat bir komünist , muhakeme sonunda bu hükme göre bera
et edecektir. 

Arkadaşlar ; muhtaç bir vatandaş, ekmeğe muhtaç bir k imse açlığını 
g idermek için ekmek çalmıştır, hâkimin huzuruna çıkmıştır, hâk im bu
nun cezasını veriyor da, bir komünist propaganda yapar, suç işler, ceza
sı affedilir olur mu? İşte bunun için bu fıkranın kaldırı lmasını ist iyorum, 
karar sizindir. (Alkışlar). 

BAŞKAN - Kifayeti müzakere önergeleri vardır, okutacağ ım. 

Başkanlığa 

7 inci bent üzerindeki görüşmeler kâfidir. Oya konmasın ı arz ve tek
lif ederiz. 

Sivas Çorum 
Nâzım Ağacıkoğlu A. Başıbüyük 

Yüksek Başkanl ığa 

Mesele anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayetini ve komisyon kararının 
oya arzını teklif ederim. 

Burdur Milletvekil i 
M. Özbey 

A H M E T KEMAL VARINCA (Gümüşane ) - Arkadaşlar, anlaşı lmıyor. 
Bir şeyi kuyruğuna kadar getiriyoruz, ondan sonra karar vereceğimiz sı
rada bir teklif yapılıyor: Kifayeti müzakere . Ben söz aldım. Bu mese le 
müh im bir meseledir. Biz komünist ler in rüesasmı bir taraftan kafese ko
yuyoruz, bir taraftan kaçırıyoruz. Nasıl koyuyoruz, nasıl kaçır ıyoruz, mü
saade buyurun da izah edeyim... 

(Kâfi sesleri, devam sesleri, ekseriyet yok sesleri). 

A H M E T GÜRKAN (Tokad) - Ekseriyet yoktur. 

BAŞKAN - Ekseriyetin olduğu anlaşılıyor.. 

Müzakerenin kifayeti takririni oyunuza sunuyorum. Müzakerenin ki
fayeti kabul edenler... Etmiyenler... Serahatle anlaşı lamamıştır . . . Tekrar 
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oyunuza sunuyorum.. . Müzakerenin kifayetini kabul edenler.. . Etmiyen-
ler... Müzakerenin kifayeti kabul edilmiştir. 

B A Ş K A N - Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

141 inci maddenin yedinci bendinin tamamen kaldır ı lmasını arz ve 

teklif ederim. 

Rize 
Osman Kavrakoğlu 

B. M. M. Başkanlığına 

Şifahi maruzat ıma binaen 141 inci maddenin 7 nci f ıkrasındaki " tah
kikatın her safhasında" kaydından evvel " tahkikattan önce veya" kaydı
nın ilâvesini teklif ederim. 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

Yüksek Başkanlığa 

141 inci maddenin 7 inci f ıkrasındaki "tahkikatın her safhasında" ta
birinin, Hükümet teklifindeki gibi "takibata baş lanmazdan önce " dey im
leri ile değiştiri lmesini arzederim. 

Niğde 
N. Bilge 

Yüksek Başkanl ığa 

7 nci fıkranın metnindeki "tahkikatın her safhasında" tâbiri yer ine 
"son tahkikat açıl ıncaya kadar" olarak düzelt i lmesini arz ve teklif eder im. 

Çorum 
Hüseyin Ortakçıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

T. C. K. tadil tasarısındaki 141 inci maddenin 7 nci bendindeki (bil
dirdiği) kel imesi yerine cümlenin (ihbar ettiği ve ihbarın.. ) şekl inde tadi
lini teklif ederim. 

İzmir Milletvekil i 
Pertev Arat 

Yüksek Başkanlığa 

7 nci f ıkranın sonunun "idam cezası ağır hapse ve ağır hapis cezala
rı da 1/4 ten yarıya kadar indirilebilir" şeklinde düzelt i lmesini arz ve tek
lif eder im. 

Çorum 

Hüseyin Ortakçıoğlu 
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BAŞKAN - Bu önergeler içinde en aykırısı olan, bendin kaldır ı lmasını 

teklif edenidir. Bunu reye arzetmek üzere tekrar okutuyorum. 

(Rize Milletvekili Osman Kavakoğlu 'nun önergesi tekrar okundu) . 

B A Ş K A N - Bu teklifi nazara almayı kabul edenler... Etmiyenler. . . Ka

bul edi lmemiştir , reddedilmiştir. 

(Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan 'm önergesi tekrar okundu) . 

PERTEV ARAT (İzmir) - Bundan daha aykırı bir teklif var, takibattan 

evvel, diyor. 

BAŞKAN - Onu okutayım. 

(Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin önergesi tekrar okundu) . 

BAŞKAN - Bu takririn nazara al ınmasını kabul edenler.. . Etmiyen

ler... Nazara al ınmamıştır. Reddedilmiştir. 

BAŞKAN - Diğer takriri okutuyorum. 

(Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu 'nun son tahkikat açı l ıncaya 

kadar olarak düzelt i lmesini istiyen önergesi tekrar okundu) . 

B A Ş K A N - Bunun dikkate al ınmasını kabul edenler... (Anlaşılmadı ses

leri). Okuduğumuz önergenin dikkate al ınmasını kabul edenler.. . (Tekrar 

okunsun sesleri). 

B A Ş K A N - Tekrar okutuyorum. 

(Önerge tekrar okundu) . 

BAŞKAN - Bunun dikkate al ınmasını kabul edenler... Etmiyenler. . . 

Dikkate al ınması kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

(İzmir Milletvekili Pertev Arat' ın önergesi tekrar okundu) . 

BAŞKAN - Metindeki "bildirdiği" kel imesinin yerine ihbar kel imesinin 

konmasın ı dikkate alanlar... Almıyanlar. . . Nazara alınmıştır. 

(Çorum Milletvekili Hüseyin Ortakçıoğlu 'nun idam cezasını ağır hap

se ve ağır hapis cezalarının da 1/4 ten yarıya indiri lmesin istiyen öner

gesi tekrar okundu) . 

Y U N U S M U A M M E R ALAKANT (Zonguldak) - Ben de bu takrire iştirak 

ediyorum; fakat takririm okunsun. 

B A Ş K A N - İştirak ettiğinize göre takririnizi okutmaya lüzum yoktur. 

Bu okunan önergenin dikkate al ınmasını kabul edenler... Etmiyenler. . . 

Önergenin dikkate al ınması kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Bu şekil lere göre, komisyonca formüle edi lmek üzere bendi komisyo

na iade ediyoruz. 
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8. Bu maddede yazılı suçlardan dolayı mükerrir olanlar hakk ında 
hükmedi lecek ağır hapis ve hapis cezaları bir misli artırılır. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Muhterem arkadaşlar; biz bu f ıkrada 
umumi prensiplerden ayrılıyoruz ve bunu zaruri olarak kabul ett iğimiz 
için bu maddeyi kabul ediyorum. Fakat bunlar için içt ima yani m e c m u u 
mücazat sisteminin kabul edilmesi lâzımdır, kanaat ideyim. Şöyle ki: 
Ş imdi mer'i kanundaki hukuki içtima sistemi, şudur: Bi l iyorsunuz ki, 
mütaaddi t suçlardan bir tanesinin cezası veri lmekte, diğer suçlarının ce
zası ağır ise o miktar ilâve edilmektedir. Halbuki biz, tekerrürde umumi 
prensipleden ayrıldık, cezanın iki mislini veriyoruz. Binaenaleyh demek 
ki, içt ima kaidesinde umumi prensiplerden ayrı lmakta bir mahzur gör
müyoruz. Bunun için bir değiştirge veriyorum, bu değiştirge, (Bu madde
de yazılı olan suçlarda birden ziyadesini işliyenlere tâyin edilecek cezala
rın mecmuu verilir) şeklinde bir kaydın i lâvesinden ibarettir. 

Tasvibinizi rica ediyorum. 

BAŞKAN - Ahmet Başıbüyük. 

A H M E T BAŞ IBÜYÜK (Çorum) - Muhterem arkadaşlar ım, 8 inci bent
te yazıl ı olan hüküm, umumi hükümlere aykırıdır. Şimdi arkadaş ımın da 
söylediği gibi, bu kanunun fevkalâdelik taşıması bak ımından, elbette 
böyle o lması lâzımdır. Ancak 141 inci madde mütaaddit fıkraları ihtiva 
etmektedir . İdam hükmünden 6 aya kadar değişen birçok cezalar vardır. 
Bir ırkçı biraz evvel kabul ettiğimiz 4 üncü fıkraya göre, altı aya m a h k û m 
oldu ve bu cezasını hapishanede çektikten sonra birinci veya ikinci fık
radaki ağır suçlardan birisini işlediği takdirde ona görüştüğümüz fıkra 
hükmüne göre vereceğimiz ceza iki misli olması icabetmektedir . Yani 15 
sene ağır hapis cezasını müstelz im ikinci bir suç işlediği takdirde cezası 
30 sene ağır hapis olacaktır. Meselâ 4 üncü fıkradaki "...Millî duygular ı 
yoketmeye veya zayıf latmaya matuf bulunan cemiyetleri kurmaya teves
sül, teşkil, tanz im" şeklindeki suçlar diğer fıkralara nazaran hafif bir suç 
o lduğu ve cezası da hafif verildiği için ikinci defa suç işl iyenlere veri lecek 
cezanın bir misli artırılması her halde ceza hukuku prensipler imize aykı
rıdır. Bu itibarla hiç o lmazsa "Eski mahkûmiyet in i tecavüz e tmemek şar-
tiyle bir misli artırılır" şeklinde düzelti lmesini bendeniz teklif ed iyorum. 
Bir önerge takdim ediyorum, kabulünü rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Reis Bey, komisyon izah etsin.. 

BAŞKAN - Komisyonun bir mütalâası var mı? 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Efendim, 
burada hususi bir hüküm vazedi lmişt ir , aynı cinsten fiillerin tekerrürü 
şarttır. 
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FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Bir sual soracağım. Bendeniz 

mi yanl ış anl ıyorum bi lmem, "bu maddede yazılı suçlardan dolayı mü-

kerrirler hakkında hükmedi lecek ceza bir misli artırılır" deniyor. Bundan 

maksat , Ceza Kanunundaki cezanın artırı lması âzami ceza değil, mahke

mece takdir edilip verilecek olan cezanın bir misli artırı lmasıdır, bu mâ

nadadır. Bunun tavzihi icabeder. Müsaade ederseniz kürsüden izah ede

y im. 

BAŞKAN - Buyurun. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Efendim; bu madden in mâna

sının iyice anlaşı lması lâzımdır. 

Ahmet Başıbüyük arkadaşımız, bu maddede yazılı suçlu mükerr ir 

olursa, hükmolunacak yani eski verilen ceza bir misli artır ı lmış olacak

tır. 

A H M E T BAŞIBÜYÜK (Çorum) - Hayır. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) - Şimdi bendeniz in anladığ ım 

mâna şu: Mahkeme kendi takdiri dairesinde bir ceza tâyin edecek, me

selâ evvelce altı ay vermişti, fakat mükerrir vaziyette o lduğu için bir altı 

ay daha kendi takdir ettiği, tâyin ettiği cezayı bir misli artıracaktır. Bu 

mânada görüyorum, onun için bu fıkranın yazıl ış şeklinde bir korku yok 

gibi geliyor bendenize. Zatâlinizin verdikleri şekil faydalı o lmıyacaktır . Bu 

madde maksadı temin ediyor. Sonra neticetünnetice bir sene vereceğ im 

diyecek ki, buna bir sene verilecek ise de, mükkerr ir o lduğundan bir mis

li ver i lmesi lâzımdır. O vakit iki seneye çıkaracak. Ben öyle anl ıyorum. 

Komisyon izah etsin. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD A S E N A (Balıkesir) - Efendim, 

Ceza Kanununda mutlak tekerrür vardır, mukayyet tekerrür vardır. Biz 

bu hükümde , bidayette arzettiğim gibi hususi bir tekerrür hükmü sev-

ketmiş bulunuyoruz. Bir suçlu ikinci bir defa suç işlediği ve m a h k û m ol

duğu takdirde, meselâ 5 yıl mahkûm edilmiş ise mükerrir bu lunmas ı iti

bariyle hâkim, bu beş yıl cezaya beş yıl daha katmak suretiyle on yı la hü

küm verir. Bu maddenin istihdaf ettiği gaye budur. 

A H M E T BAŞIBÜYÜK (Çorum) - Bir sual soracağım. 

Şimdi 141 inci maddenin 4 üncü fıkrasına göre mahkûm o lmuş, ya

ni altı aya mahkûm o lmuş ve cezasını çektikten sonra ç ıkmış bir adam 

bu defa ikinci fıkraya giren bir suç işlerse bunu nasıl tatbik edeceksiniz? 

VACİD ASENA (Devamla) - Suçun mahiyeti değiştiğine göre hâkimin 

de buna göre hüküm vermesi lâzımgelir. 
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A H M E T BAŞIBÜYÜK (Çorum) - Efendim, sarih değildir, tereddüdü 
mucip olur. Verdiği ceza miktarı altı ayı tecavüz edecektir, bir misl i mi 
artacaktır, yoksa altı ayı tecavüz etmiyecek midir? Çünkü 141 inci mad
denin bütün fıkraları aynı mahiyettedir, yani hepsi bir madde olarak ka
bul ediliyor. 

BAŞKAN - Yani arkadaşımız mutlak mı tatbik edilecektir, diye soru

yorlar. 

VACİD ASENA (Devamla) - Bu madde muhtel i f bentleri ihtiva etmesi 

dolayısiyle cürüm vasıf ve nevilerinin hâkimce nazarı itibare a l ınması lâ

zımgelir. 

A H M E T BAŞIBÜYÜK (Çorum) - O haizde ona göre değişt irmek lâzım

dır. 

İZZET AKÇAL (Rize) - Efendim, mücazatm içtimai s isteminin bu mad

deye münhasır o lmak üzere kabulüne komisyon taraftar mıdır? 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Görüyorum 

ki, Mecl is bu nokta üzerinde hassasiyetle duruyor. Hakikaten Ahmet Ba-

ş ıbüyük ve İzzet Akçal arkadaşlarımızın üzerinde durduğu noktalar kar

şıs ında tekrar bu işi müzakere etmek zarureti vardır. İleride herhangi bir 

suretle bir yanlışl ığa mahal ka lmamak ve hükümlerde ihtilâfı muc ip ol

mamak üzere bunu verilen önergelerle beraber komisyonda bir kere mü

zakere edel im. 

BAŞKAN - Şu halde geri al ıyorsunuz.. 

İZZET AKÇAL (Rize) - Bent üzerinde komisyonun nazarı dikkate al
ması lâz ımgelen hususu izah etmek için konuşmak ist iyorum. 

Aziz arkadaşlar ım, Ceza Kanunumuz içtima hükümler inde hukuki iç

t ima prensibini esas ittihaz etmektedir. Bu prensibin bell ibaşlı fârik vas

fı suçluya ceza müddeti bakımından prim vermektir . Ma lûmu âlileri ce

zaların içtimai prensibini üç noktada telhis etmek imkânı vardır ve bu

gün medeni ceza kanunlarının diyebilirim ki hemen hepsi bu üç sistem

den birisine dayanmaktadır . 

Sistemlerden birisi hukuku içtima sistemidir. En ağır suç cezaya esas 

ittihaz edilir. Diğer, suçların, cezalarının bir kısmı meselâ, bizde aynı ne

viden suçların üçte ikisi ağır suça ilâve ve edilerek çektir i lmektedir. 

Diğer bir sistem, beliğ sistemidir ki, en ağır suçtan dolayı suçluya ce

za verilir, diğer suçlarda, suçu işliyen cezadan muaf tutulur. 

Üçüncü sistem, bugünkü medeni memleket lerde cari olan sistemdir 

ki, suça prim vermemektedir . Bu sistem cem'i mücazat sistemidir. Mer' i 
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Ceza Kanunumuza göre, bir şahıs birkaç suç işliyecek olursa bu şahsa 

işlediği suçtan dolayı her biri için kendisine ceza verilir, fakat hiçbir za

man bu cezaların mecmuu kendisine çektiri lmez. Bu s istemde bir mik

tar ceza müddet i prim olarak ortadan kaldırı lmaktadır. 141 inci madde

de mevzuubahis olan, suçları işlemiş olan şahısların, öyle zanned iyorum 

ki, Meclisi Ali redaetini kabul ederek cezaların ayrı ayrı çektir i lmesini ar

zu etmektedir . 

Ceza Kanununun umumi prensiplerine, elbetteki bu noktai nazar uy

gun değildir. A m a maddenin 8 inci bendinde bir bu prensipten dönmüş 

vaziyetteyiz. Kanaat imizce içtima prensibinden de, dönmekte hiçbir mah

zur yoktur. Cezayı ağırlaştırmak istemekteyiz. T. C. Kanunu 141 inci 

maddes in in birçok defalar maddi unsuru değişmiş cezalar ağırlaştırıl

mıştır. Fakat yine, görüyoruz ki unsurları değişt irmekle takip mekaniz

ması iyi işlemediği için şahısları yakalamak ve bunları ceza evler inde 

uzun müddet tutmak imkânı tam olarak hâsıl o lamamışt ır . 

Adedler i hakkında binlerden, onbinlerden bahsedi lmektedir fakat is

tatistikleri tetkik edin, adliyedeki rakamları tetkik edin, Ceza ve Tevkif 

evleri U m u m Müdür lüğünde bulunan rakamları tetkik edin, göreceksiniz 

ki, komünist l ikten mahkûm olanları 10, 20 ve nihayet yüzle ifade ede

ceksiniz. Yakalanan şahısların elbetteki suç adedler ine göre hükmedi len 

cezalarını t amam çekmeleri lâzımdır. Hazırlık tahkikatı s ırasında duruş

mada çal ışmalar yapılıyor, bu adam bu suçun failidir deniyor. Ona bir 

ceza tâyin ediliyor. Bu cezaları sisteme uygun olarak yekdiğer ine ilâve et

mek suretiyle çektirelim. Arkadaşlar, arzu edilirdi ki, Ceza Kanununun 

141 ve 142 nci maddeleriyle birlikte 13 üncü 14, 15 ve hattâ 16 nci mad

desinin tadili teklif edilsin. Çünki bu maddeler iş esası üzerine kuru lmuş 

olan ceza evlerine bu gibi mahkûmlar ın gitmesini önliyen maddeler de

ğildir. İş esası üzerine kuru lmuş olan ceza evlerine bir m a h k û m giderse 

akıbeti ne olur? Akıbeti; elbette ki, üzerinde çalışılır, onu ıslâh edebil

mek, cemiyete faydalı kı labi lmek için bütün tedbirlere müracaat edilir ve 

bu müesseseler faydalı olmaktadır. Yalnız müddetten istifade e tmek hu

susundaki prensipleri kabul edenlerden değil im. Bu müessese lerde sene

lerce vazife gördüm ve müsbet netice aldığıma kani im. 

Fakat bu sahada bi lhassa kriminiloji ile meşgul olan ve memleket te 

hukuk alanında kürsü sahibi bulanan arkadaş ve dostlarım, profesörle

rin, bunlar ın müspet neticeler verdiği hususundaki kanaatler i tamamiy-

le müspett ir . A m a ideoloji bakımından bir kere menhus hastal ığa yaka

lanmış olan şahıslara bu müesseseler birer mektep olmaktadır . 
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Komünist hükümlüler in cezalarının yarıya kadar 13, 14, 15 ve 16 nci 
maddeler in tatbiki suretiyle indiri lmesini terviç edemem, bu maddeler in 
tâdili teklifi geldiği zaman, şahsi tecrübelerimi, mütalâalar ımı Yüksek 
Mecl ise arzedeceğim. Bu maddeler in bahşeylediği haklardan istifade 
edenler in cezaları yar ıdan aşağı bir müddete indirilir. Meselâ, 18 seneye 
m a h k û m olan bir şahıs 9 sene 4 ay 6 gün gibi bir müddet zarf ında ceza 
evinde cezası infaz edilerek meşrutan tahliye edilebilir. Diğer cezalar ın 
neticelerini buna kıyas edebilirsiniz. Umumi olarak diyebil ir im ki cezalar 
biraz yar ıdan fazla aşağı müddete indirilir. Şayanı şükrandır, Adalet Ba
kanlığı gayet hassas hareket etmekte ve komünizm suçu ile m a h k û m 
olan şahısları yeni ceza evine göndermemektedir . Buna devam etmeleri
ni bi lhassa tavsiye ederim. Bundan başka arkadaşlar, bu ceza evleri, 
uzun seneler bu işte çalışmış bir arkadaşınız olarak haber verebi l ir im ki, 
komünist lere mektep olabilmektedir. Komünizme salık olan insanlar za
man zaman arkadaşlarını küçük bir suç dolayısiyle tevkif et t i rmekte ve 
hapishaneye, mahkûmlar üzerinde işlesinler diye göndermektedir ler . Ce
za evler inde attıkları tohumlar intaş edebiliyor mu? Ben o kadar iyi gö
rüşlü deği l im, işlemeye muvaffak oluyorlar. Çünkü hapishanelerde kitap 
okunabi l iyor, mektuplaşabil iyorlar. Telkin yapmak imkânına sahiptirler. 

B A Ş K A N - 8 inci fıkra üzerinde konuşmanız ı rica ed iyorum. 

İZZET AKÇAL (Devamla) - Benim ceza sistemi ve idari tedbirler ve ce
zaların içtimai mevzuunda bu madde dolayısiyle teklifim vardır, bu nok
tayı izah edeyim ki, arkadaşlarım daha iyi tenevvür etsinler. (O zaman olur 
sesleri). 

Arkadaşlar , hapishanelerde komünist mahkûmlar istedikleri gibi ki
tap okumakta ve kitap okumayı arkadaşlarına tavsiye etmektedir ler . 
Bundan başka, başka hapishanelerde bulunan mahkûmlar la muhabere 
edebi lmektedir ve bunların muhabereler ini önliyecek n i zamnamede bir 
hüküm de yoktur. 8 inci maddeye bunu koyal ım mı? Konmaz. Adalet Ba
kanının nazarı dikkatini celbederim cem'i mücazat h ü k m ü n ü n tatbik 
edi lmesini kabul etsin, komisyondan da rica ederim buna muhalefet gös
termesin. Yine Adalet Bakanından tekrar rica ederim, bu mahkûmlar ı 
komün i zm tohumunun intaş edemiyeceği Orta Anado lu 'da seçecekleri 
bir yerde toplansınlar ve cezalarını infaz etsinler. Maruzat ım bu kadar
dır. (Alkışlar) . 

B A Ş K A N - Adalet Bakanı. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Muhte rem 

arkadaşlar; Sayın İzzet Akçal arkadaşımız suçların içtimai hal inde birin

ci, ikinci cürümlere, asıl suçtan daha primli ceza veril iyor buyurdular . 
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Fi lhakika Ceza Kanunumuzun bugünkü sistemi böyledir. Yeni bir 

Ceza Kanununu tanzim etmek, mevcut eksiklikleri tamamlamak, takvi

ye etmek için teşekkül etmiş bir komisyon çal ışmaktadır. (Bravo sesleri). 

Fakat Ceza Kanununun mahiyet ve ehemmiyet i aşikâr o lduğundan, bu 

kanun mecl ise çok acele olarak sevkedilecek bir kanun değildir. Çünkü 

bu kanun, cemiyet hayatımızın bütün şartlarına taallûk eden bir kanun

dur. Takdir buyurunuz ki, Ceza Kanununun yeniden tanziminde suçla

rın içt imai halinde, cezanın buna göre diğerine eklenmesi derpiş edile

cektir. Komisyon bu mesele üzerinde çal ışmaktadır. 

Diğer taraftan, komünist mahkûmlar ceza evlerinde ayrı bulundurul 

makta ve iş esası üzerine müstenit bulunan ceza evlerine sevkedi lmekte-

dirler. Fakat arkadaşımızın dediği gibi kanun buna şeklen müsai t görü

lebilir. 

Komünist ler in mahkûmiyet ler ini çekerken haklarına dikkatl i olun

ması hususunda Bakanlığımız geniş bir hassasiyet göstermektedir . Fa

kat, bugünkü ceza evlerimizin yapıl ış vaziyetleri gayr imüsait o lduğundan 

bu hususta müşkülâta mâruz kaldığımız takdir buyurursunuz. 

Diğer taraftan Ceza Kanununun infaza ait bulunan hükümler in in , 

demin arzetmiş o lduğum esas dairesinde, bir infaz kanunu hal inde tet

kik ve tanzimi için de diğer bir komisyon çal ışmaktadır. 

Sayın arkadaşımızın bu ifadesi, bakanlığımıza bu hususta daha geniş 
bir hassasiyet göstermesi lüzum ve vazifesini irşat etmiş bulunuyor . Bu
nu da kabul ediyorum arkadaşlar. (Bravo sesleri). 

Mevzuuahis olan fıkraya gelince: Esasen bu fıkrayı komisyon almış 

bu lunduğundan bu hususta lâzımgelen tetkikatı yapacak ve Yüksek 

Mecl ise arzedecektir. 

Komüni zm mahkûmlar ı ve ceza evleri mevzuu üzerinde bakanl ığ ın 

büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğunu ve çalıştığını arzeder im. 

B A Ş K A N - Efendim, sekizinci bent hakkında muhtel i f arkadaşlar ko

nuştular ve teklifler yaptılar. Komisyon bunları nazarı d ikkate a lmak 

üzere bendin önergelerle komisyona veri lmesini istemektedirler, veriyo

ruz efendim. 

9. Bu maddedeki cemiyet tâbirinden maksat iki veya daha z iyade 

kimseler in birleşmeleri halidir. 

NECİP BİLGE (Niğde) - Muhterem arkadaşlar ım, biraz evvel okundu

ğu üzere, bu fıkra cemiyeti tarif etmektedir. Yani bu maddedek i cemiyet

ten maksat , Cemiyetler Kanununun istediği mânada, hükmi şahsiyeti 
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haiz olan bir cemiyet değildir. Çünkü komünist ler in kurmak istedikleri 

böyle bir cemiyet kanunen memnu bulunduğuna göre. bunun hükmi 

şahsiyet iktisap etmesine zaten Medeni Kanun hükümler ine göre imkân 

yoktur. Cemiyetler Kanununun istediği mânada bir cemiyet o lmas ına im

kân olmadığı kendil iğinden anlaşı lmaktadır. Yalnız fıkra, cemiyet i bir 

parça eksik ifade etmiştir. Çünkü burada "iki veya daha ziyade kimsele

rin bir leşmeleri halidir" deniyor. Bunda tasarının metnine göre herhangi 

bir kasıt mevzuubahis değildir gibi bir mâna çıkabilir. Gerçi bütün mad

deyi okuduğumuzda , bu bir leşmeden, yukardaki f ıkralarda mevcut suç

ları iş lemek maksadiy le vücuda gelmiş bir bir leşme olduğu anlaşılır. A m a 

burada böyle bir kasıttan bahsedi lmemektedir . Böyle o lmayınca sadece 

sokakta vâki olan bir bir leşme de bu maddedeki cemiyet mânas ına gelir 

gibi bir şey hâkimin zihnine gelebilir ve hâkimi tereddüde sevkedebil ir . 

Buna meydan vermemek için (iki veya daha ziyade kimseler ) tâbir inden 

evvel (yukardaki fıkralardaki mevzuubahis suçları işlemek maksadiy le ) 

diyerek maksadın maddenin metninde tasrih edi lmesi lâzımdır. Bu bir. 

Bir de tasarının metninde birleşme kelimesi bulunmaktadır . Bu bir

leşmede tarafların, yani birleşme niyetinde bulunan kimseler in aras ında 

bir an laşma var mıdır, yok mudur? Bu anlaşmayı da göstermemektedir . 

Bu bir leşme tâbiri yerine "anlaşma" tâbirini koymak daha doğru olur. 

Her ikisini birden koyarak "anlaşarak birleşmeleri" demek daha doğru 

olur kanaat indeyim. Nitekim Ceza Kanununun 404 üncü maddes inde 

teşkilâttan bahsederken şöyle bir tarif yapmaktadır : "İki ve daha z iyade 

k imsenin bu maddedeki suçları işlemek maksadiyle anlaşmaları , teşek

küldür." Burada anlaşma tâbiri kullanılmıştır. Buradaki cemiyet in tari

finin, vereceğ im önergede olduğu gibi, "bu suçları iş lemek maksadiy le iki 

veya daha ziyade kimselerin anlaşmaları halidir" diye tarif edi lmesinin 

teknik bak ımdan daha doğru olacağı kanaat indeyim. 

Karar yüksek heyetinize aittir. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Bu madde 

deki, bu fıkra, umumiyet itibariyle maddenin metnine atfedilmiş o lduğu 

için Necip Bilge arkadaşımızın, itirazları vakıa komisyonca varit görü lme

mekle beraber, diğer hususların bir kere daha komisyonda gözden geçi

r i lmek üzere bendin verilen önerge ile geri al ınması uygun görülmüştür . 

BAŞKAN - Komisyon sözcüsünün yaptığı izahlara nazaran 9 uncu 

bendi de veri lmiş bir önerge ile tetkiki için komisyona geri ver iyoruz. 

Komisyonca 142 nci maddenin müzakeresine geçmekte bir mahzur 

var mı? 
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A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Maddenin 

müzakeres ine devam edebiliriz, bizce hiçbir mahzur yoktur; Fakat geri 

bırakı lması tensip buyurulduğu takdirde buna da bir itirazımız yoktur. 

BAŞKAN - Vaktin gecikmiş o lmasına binaen ve iki bendin de tadil 

edi lmek üzere komisyonca geri al ınmış olması dolayısiyle 3.XII.1951 Pa

zartesi günü saat 15 te toplanmak üzere o turuma son ver iyorum. 

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ (12) 

(Devam) 

BAŞKAN - Komisyondan yedinci ve sekizinci fıkralar gelmiştir, okuta

cağım. 

7. Bu maddede yazılı suçları işl iyenlerden biri suçu ve diğer failler 

son tahkikat açıl ıncaya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu ihba

rın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hâdisenin hususiyet

lerine göre ö lüm cezası yerine on seneden aşağı o lmamak üzere ağır ha

pis cezası ve ağır hapis ve hapis cezaları da dörtte bire kadar indiri lerek 

hüküm olunabil ir. 

BAŞKAN - Hükmolunabi l ir . 

Fıkra hakkında başka söz istiyen yoktur. Fıkrayı oyunuza arzediyo-

rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon çıkarılan fıkra hakkında izahat verecektir e fendim. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD A S E N A (Balıkesir) - 141 inci 

madden in sekizinci bendinde ve Hükümet tasarısında "Bu maddede ya

zılı suçlardan dolayı mükerrir olanlar hakkında hükmedi lecek ceza bir 

misli artırılır" kaydı vardır. 

Komisyon da, hükümet tarafından yapı lan bu teklif üzer inde muta

bık kalmış ve Meclise aynen takdim etmiş bulunuyoruz. Bundan evvelki 

b ir leş imde bâzı arkadaşlar bu tekerrür bahsinde mütalâlar serdederek 

tatbikatta yanlışl ığa meydan verileceği endişesini izhar ettiler. Fi lhakika 

Ceza Kanununun tekerrüre ait olan hükümler ini 81 inci madde tahsis 

etmektedir . Bu maddenin muhtevas ına göre tekerür filleri (mutlak teker

rür) ve (mukayyet tekerrür) o lmak üzere iki k ısma ayrılmıştır. Şu hale 

nazaran mutlak tekerrürden mahkûm edilmesi lâzımgelen suçluya hük

medi lecek ceza altıda bir nispetinde artırılır. Mukayyet tekerrürlerde de 

üçte bir nispetinde art ırma kabul edilmiştir. 

(12) Tutanak Dergisi : C. 11. s. 9-21, Ta: 3.12.1951 

2568 



KOMÜNİZM SAVAŞIMI TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

Gene Ceza Kanununun mâruz 81 inci maddesinin üçüncü fıkrasın
da; (İkinci suç için tâyin edilecek cezaya tekerrürden dolayı z ammı lâzım
gelen miktar, hiçbir suretle evvelki suç için hükmedi lmiş olan cezaların 
en ağır ından ziyade olarak tâyin o lunamaz) diye tahdidi mahiyet te bir 
hükümde sevkedilmiştir. Bu itibarla arkadaşlar, 141 inci maddede ceza 
tehdidi alt ında bulunan fiillerden herhangi birini işleyip de, bilfarz altı 
aya m a h k û m olan bir k imse bi lâhara gene aynı madde çerçevesi dâhil in
de bulunan, fakat maddenin diğer bentlerine taallûk eden bir suç işlerse 
ve bu bilfarz ikinci fıkraya temas etse, yani 15 sene mahkûmiyet i muc ip 
olsa, hükümet tasarısındaki hükme nazaran bu kimsenin 30 sene ağır 
hapis cezasına mahkûm edilmesi lâzım gelmektedir. Halbuki bu vaziyet 
ahkâmı umumiyeye , Türk Ceza Kanununun 81 inci maddes in in üçüncü 
bendine nazaran adaletsiz bir vaziyet ihdas ediyor. Bu itibarla komisyon 
tatbikatta herhangi bir hataya düşülmemesi için bu fıkrayı kami len kal
dırmış ve tekerrür halinde hâkimin umumi hükümler in nazarı it ibara al
masın ın daha doğru olacağı neticesine varmıştır ve arzett iğim gibi bu fık
rayı kaldırmıştır. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Reis Bey, madde hakk ında söz iste
mişt im. 

B A Ş K A N - Ne hakkında söz ist iyorsunuz? 141 inci madde 9 f ıkradan 
ibaretti, ş imdi 8 fıkra olarak mütalâa edilmektedir. Komisyon, bir bu fık
rayı niçin kaldırdığı izah etti, komisyon sözcüsünün izahatına ait söz is
t iyorsanız buyurun. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Bu maddeye bir fıkra eklenmesini 
teklif etmişt im. Onu izah edeceğim, kendileri temas etmediler ben içtimai 
mücazat sistemini de teklif etmiştim. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - F i lhakika 
İzzet Akça l arkadaşımızla Mehmet Daim Süalp arkaşımız ın "Bu madde
de yazıl ı olan suçlardan birden ziyadesini işliyenlere tâyin edilen cezalar 
mecmuu çektirilir" şeklinde bir teklifleri vardı. 

Tekerrür hükümler ini ahkâmı umumiyeye tâbi tuttuktan sonra içti

m a a taalluk eden bir mevzuu komisyon nazarı it ibara a lmamış arkadaş

larımızın teklifleri kabul edilmemiştir. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Güzel iltihak ediyoruz. 

BAŞKAN - Devam ediyoruz. Bir fıkra aradan tayedildiğine göre 9 un

cu fıkra, 8 inci fıkra olarak okunacaktır: 

8. Bu maddede yazılı olan cemiyet iki veya daha ziyade kimseler in ay
nı amaç etrafında birleşmeleriyle vücut bulur. 
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VACİD ASENA (Balıkesir) - Bu fıkradaki (Bir leşme) tâbiri hakkında 

Necip Bilge arkadaşımız (Anlaşma) tâbirinin konması hususunda bir tek

lif dermeyan etmişti. Komisyon, (Birleşme) tâbirinde (Anlaşma) mânası 

nın da mündemiç o lduğunu kabul etmek suretiyle o teklifi reddetmişt ir . 

BAŞKAN - Sekizinci fıkra hakkında söz isteyen yoktur. Kabul eden

ler.. Etmiyenler. . Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var. Bu önergeyi oylarınıza arzetmeden geçemiyeceğ im. 

Yüksek Başkanl ığa 

Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü bu maddedeki "bent" kel imesi

nin "fıkra" olarak değiştiri lmesini arz ve teklif ederim. 

Niğde 

N. Bilge 

BAŞKAN - 141 inci madde eskiden dokuz idi. Şimdi sekiz f ıkradan 

ibarettir. Fakat bent tâbiri kullanılmıştır. Arkadaşımız bu bentler in fıkra 

olarak değiştiri lmesini teklif ediyorlar. Oylarınıza arzediyorum. Bentlerin 

fıkra olarak değiştiri lmesini kabul edenler.. Etmiyenler. . Kabul edi lmiş

tir. 

141 inci maddenin tümünü yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul 

edenler. . Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

142 nci maddeye geçiyoruz. Fıkra, fıkra okuyacağız. 

Madde 142. - 1. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzer inde tahak

kümünü tesis etmek veya sosyal bir sınıfı ortadan kald ırmak yahut 

memleket içinde müesses iktisadî veya sosyal temel n izamlardan her

hangi birini devirmek veya devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekûn 

yok etmek için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse üç 

yı ldan sekiz yı la kadar ağır hapis cezası ile cezalandırıl ır. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) - 142 nci madde mücr imi karş ımıza en 

z iyade çıkaracak bir maddedir , hiyanetin propagandasına aittir. Hiyane-

tin 141 inci maddedeki mücrimleri kolay kolay pek karşımıza çıkmıya-

caktır. Çünkü cemiyet kuranlara veya cemiyet mensuplar ına aittir. Biz im 

asıl mücade le ettiğimiz ve edeceğimiz kimseler her gün, her zaman tesa

düf edeceğimiz propagandacı lardır. Bu maddenin hedefine göre mücr im

lere veri lecek ceza 141 inci maddeye nazaran çok azdır, hiçbir zaman 

onunla mütenazır ve mütenasip değildir. Bir komüniste üç sene olarak 

veri lecek ceza belki de yaş hadlerinden dolayı bazan bir seneye indirile

cek ki, bunun mücrimi Büyükada 'ya sanatoryuma istirahate gönder

mekten farkı yoktur. Onun için bu maddeyi de birinci maddedek i meha-
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betiyle ve bu husustaki katî ve cezri kararımızla mütenas ip bir hale ge

t irmek için beş yı ldan on yıla kadar ağır hapis cezası teklif ed iyorum ve 

teklifimi ver iyorum. Af Kanununda olduğu gibi bir tezada düşmiye l im. 

Tekli f imin kabulüne rica ederim. 

BAŞKAN - Hasan Ali Vural. 

HASAN ALİ VURAL (Çorum) - Muhterem arkadaşlar, gerçi 141 ve 142 
nci maddedek i sosyal temel ve iktisadi nizam, siyasi nizam, hukukî ni
zam kelimeleri kabul edilmiştir. Ancak propagandaya ait olan bu madde 
de böyle bir nizam tahdidini, saymayı şahsan tehlikeli bu luyorum. Çün
kü devlet nizamı bir küldür. İktisadi nizam, sosyal nizam, hukuki n izam 
ve siyasi nizam olarak dört nizam içinde sıralayıp saymak, tahdit e tmek 
imkân dâhil inde değildir. Bunun müzakeresini yaptığ ımız kanunun suç
lularını, peşinen himaye etmekten ibaret olacağı kanaat indeyim. Çünkü 
bir defa bu maddede diyoruz ki; "Devlet siyasi ve hukuki nizamlarını top-
yekûn yok etmek." Siyasi nizamı münferiden yok etmek acaba mucibi ce
za o lmıyacak mıdır? Sonra hukuki nizamı münfer iden yok etmek, cezayı 
mucip olmıyacak mıdır? Saniyen; yine diyoruz ki; siyasi ve hukuki niza
mı topyekûn yok etmek. Herhalde ikisini birden yok e tmeye ça l ışmak 
suçluya ceza vermek için bir tahdit ortaya koyuyor. Bu nizam tahdidini 
kaldırmak icabeder. Çünkü biz, bu maddenin gerek u m u m u n u ve gerek 
fıkralarını müzakere ederken dedik ki; komünizm öyle bir teşekkül ve öy
le bir menfur, menhus bir zihniyetin timsalidir ki; bunlar her zaman her 
türlü kisveye bürünerek bizim karşımıza çıkabilir. Bizim esas nizamları
mızdan herhangi birini meselâ, içtimai nizamlar ımızdan en esaslı ların
dan birisini yoketmek yolunda harekete geçebilir. Binaenaleyh böyle bir 
n izam tahdidi yo luna gidilmenin tehlikeli bir yol o lduğuna işaret etmek
le iktifa edeceğim ve bu hususta bir de önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN - Birinci fıkra hakkında başka söz istiyen yok. Ver i lmiş 
önergeler vardır, bunları okuyacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanl ığ ına 

142 nci maddenin birinci f ıkrasında ceza müddet inin (5 y ı ldan 10 yı

la kadar ağır hapis cezasiyle cezalandırıl ır) şeklinde kabulünü arz ve tek

lif eder im. 

Tekirdağ Milletvekili 

Şevket Mocan 

BAŞKAN - Komisyon ne diyor? 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Efendim 

Hasan Ali Vural arkadaşımızın madde metnine matuf beyanlarını dinle-

2571 



TÜRK PARLAMENTO TARİHİ 

dik. Ma lûmu âliniz; 141 inci maddede Yüksek Heyetçe t amamen kabul 

edi lmiş ve mevzuu müzakere 142 nci maddede, 141 inci maddeye muva

zi olarak tertip edilmiştir. Bu itibarla münakaşalar ın ın daha evvelki bir

leş imlerde yapı lması itibariyle onları tekrar ederek fazla maruzat ta bu-

lunmıyacağ ım. 

Şevket Mocan arkadaşımızın cezanın tezyidine mütedair teklifine ge

l ince; madde , 8 yı ldan başlamak suretiyle 15 yıla kadar ağır hapis ceza

sı tâyin etmektedir. Bu madde asıl failleri cezalandırıyor. Halbuki 142 nci 

maddedek i ceza birinci maddeye göre yapı lan ve propagandadan ileri git-

miyen fiillere münhasır kalıyor. Şu halde cezanın irtikâp edi len fiile göre 

âdi lâne olarak tertibi lâzımgelir. Bu itibarla arkadaşımız ın teklifine ko

misyon olarak iştirak edemiyoruz. Zaten buradaki ceza 3 yıl ağır hapis

ten başladığ ına göre bir nispeti âdile muhafaza edi lmiş bulunuyor . Biz im 

kanaat imiz bu merkezdedir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) - Sayın arkadaşlar, yüksek mu-

lûmunuzdur ki, 141 inci madde çok ender hallerde tatbik edilecek bir 

maddedir . 142 nci madde ise ender değildir, sık sık tesadüf edilen, tehli

keli olan suçları işliyen şahsa aittir. Cemiyet lere ise çok ender hal lerde 

tesadüf edi lmektedir. Nitekim uzun zamandan beri bir defa gizli cemiye

tin kurulduğu görüldü. Arkadaşımız ın önergesi veçhile yer yer propagan

da yapıp komünist o lmakla iftihar eden kimselere, yeni a lacağımız hü

kümler le cezalarının biraz daha ağırlaştırı lmasını rica edeceğim. 

B A Ş K A N - Necip Bilge! 

NECİP BİLGE (Niğde) - Efendim, Hasan Ali Vural arkadaşımız 142 nci 

maddenin birinci f ıkrasındaki siyasi ve hukuki nizamları topyekûn yok 

e tme k ısmına dokunarak topyekûn yok etme şekli o lamaz da münfer iden 

yapı l ırsa ne olacaktır diye bir sual sordular. Ve bunun doğru o lmadığ ını 

ileri sürdüler. 

Kanaat imce buradaki ifade tarzı doğrudur. Propagandanın Devlet si

yasi ve hukuki nizamlarını topyekûn yok etmek şeklinde tecelli e tmesi lâ

z ım gelir. Bu kısım anarşizmi ve anarşist propagandayı ist ihdaf etmekte

dir. Bunun haricindekiler bundan evvelki k ısma girecektir. Yani bu 

memleket dâhil inde iktisadi veya siyasi şu ve bu nizamları yok etmek fık

rasına girecektir. Çünkü anarşistler memlekette şu veya bu nizamı kal

dırmayı değil Devlet nizamını ortadan kaldırmayı istihdaf ederler. Onun 

için 141 inci madde hükmüne muvazi olarak bir hasır ifade etmesin di

ye bunu (Devletin siyasi ve hukuki nizamlarını topyekûn ortadan kaldır

maya ) şekl inde düzelt i lmiş görüyoruz. Bu k ısma ait olan tenkidin değil ve 
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doğrudan doğruya ifade tarzının doğru olduğu kanaatini taş ıyorum, ay

nen kabul edi lmesini rica ediyorum. 

B A Ş K A N - Efendim, önergeleri okutuyorum. Ondan sonra bu önerge

leri yüksek oyunuza arz edeceğim. 

(Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın önergesi tekrar okundu. ) 

Yüksek Başkanl ığa 

142 nci maddenin birinci fıkrasındaki siyasi ve hukuki nizamlar ın 
(Devlet nizamını kelimesiyle değiştiri lmesi ve (Topyekûn] kel imesinin kal
dır ı lmasını teklif ederim. 3.VII.1951 

Çorum Milletvekili 

H. Ali Vural 

3.XII.1951 

Yüksek Başkanl ığa 

142 nci maddedeki "propaganda" kel imesinin geçirdiği yer lerde bu 
ke l imenin yanına "telkin" kel imesinin de ilâvesini teklif eder im. 

Seyhan 
Arif Nihat Asya 

BAŞKAN - Şevket Mocan' ın teklifini tekrar okutup reyinize arzedece
ğ im. 

(Şevket Mocan' ın önergesi tekrar okundu. ) 

B A Ş K A N - Önergeyi dikkatinize arzediyorum. Kabul buyuranlar. . . Et-
miyenler. . . Şevket Mocan arkadaşımızın teklifi kabul edilmiştir. (Alkış
lar). 

(Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural ' ın önergesi tekrar okundu) . 

BAŞKAN - Önergeyi dikkate alanlar lütfen işaret versinler... A lmıyan-
lar... Önerge reddedilmiştir. 

(Seyhan Milletvekili Arif Nihat Asya'nın önergesi tekrar okundu) . 

BAŞKAN - Önergeyi dikkate alanlar lütfen işaret versinler... A lmıyan-
lar... Önerge reddedilmiştir. 

Birinci fıkrayı, Şevket Mocan' ın teklifindeki değişiklikle beraber oyu

nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 142 nci madden in bi

rinci fıkrası bu şekilde kabul edilmiştir. 

2. Cumhuriyetç i l iğe aykırı veya demokrasi prensipler ine aykırı o larak 
Devletin tek bir fert veyahut bir zümre tarafından idare edi lmesi için her 
ne suretle o lursa olsun propaganda yapan kimse aynı ceza ile cezalandı
rılır. 
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M E H M E T KÂMİL BORAN (Mardin] - Muhterem arkadaşlar, kabul bu
yurduğunuz 141 inci maddenin mütenazırı olan 142 nci madden in 2 nci 
fıkrası hakkında kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

"Propaganda 'y ı ifade eden, madde bu haliyle, basın mensuplar ı için 
büyük zorluklar hattâ tehlikeler arzedecektir. 

142 nci maddenin 2 nci fıkrası kabul edildiği takdirde her yazı yazan 
bir hukuk müşavir i bulup danışacak, acaba şu kel ime şu mânaya mı ge
lir, bir suç mu addolunur, takibe mi mâruz kalır? düşünceler i karşısın
da haklı olarak duracaktır. Kanaat imce bu şartlar alt ında bir basın ve 
yazı hürriyeti tasavvur etmek mümkün değildir. 

M U Z A F F E R ÜNAL (Tokad) - Kasden yapıyoruz. (Gülüşmeler ) . 

KÂMİL BORAN (Devamla) - Arkadaşlar, bu memlekete v icdan ve fikir 
hürriyetini kazandırdıkları söyliyerek övünen ve hiç değilse bu türlü be
yanlar la v icdan ve fikir hürriyetine bir kıymet verdiklerini gösteren ikti
dar hükümet i fikir ve yazı hürriyetini zait veyahut lüks bir ihtiyaç mı te
lâkki etmektedir ki Ceza Kanunu gibi, her kel imesi muayyen ve sarih ol
ması lâzımgelen, her kel imesi katiyet ve sarahat ifade etmesi zaruri bu
lunan bir kanunda, demokrasi prensipleri gibi, tefsire ve tarife muhtaç 
bu lunan ve kanunlar için yepyeni ve müphem olan bir tâbirin, bi lhassa 
propaganda maddesinde yer alması son derece mahzur lu ve hattâ tehli
kelidir. 

Arkadaşlar , Anayasamız cumhuriyetç i ve demokrat değil midir? Ev
velce arzett iğim gibi, demokrasi prensipleri yerine, (Anayasa hükümler i 
ne aykırı ) demek daha doğru olmaz mı? Anayasa tâbirinden niçin kaçı
nıldığını an lamak imkânı yoktur. (Soldan altı ok sesleri) Altı oku birer birer 
sayarak eminim ki, sizin tüzüğünüzde 

B A Ş K A N - Müdahale etmemeniz i rica ederim. Devam buyurun efen
dim. 

M E H M E T KÂMİL BORAN (Devamla) - Ben bu hususta ş imdiye kadar 
tatmin edici bir izahata mazhar o lamadım. 141 inci maddenin müzake
resi s ırasında yaptığım aynı teklifte tekrarlamıyacağım, takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

B A Ş K A N - İkinci fıkra hakkında başka söz istiyen yok ve değişt irge de 
yoktur. Fıkrayı oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Fıkra kabul edilmiştir. 

3. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülâhazasiy le k ısmen ve
ya tamamen kaldırmayı hedef tutan veya millî duygular ı yoke tmek ve za
yı f latmak için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan k imse altı 
aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırıl ır. 
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A H M E T GÜRHAN (Tokad) - Burada, el imizdeki tasarıya göre ceza üç 

y ı ldan başlıyor, komisyon raporunda ise altı aydan başlıyor. Buradaki 

cezada bir hafiflik vardır. Halbuki evvelki maddelere mütenazır olarak bu 

maddedek i cezanı hafifletilmesini muvafık bulmadım. Bu hususta ko

misyonun mütalâasını öğrenmek istiyorum. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Madden in 

metn inde sarih kayıt vardır. Propaganda ile övme arasında bir fark dü

şünmek icabediyor. Bu itibarla cezanın tahfifi lâzımgeldiği cihetle madde 

bu yolda tanzim edilmiştir. Aradaki büyük fark budur.. . 

BAŞKAN - Biraz hızlı konuşun efendim, sesiniz işitilmiyor. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Devamla) - 142 nci 

madden in iki numaral ı f ıkrasında propaganda ahvali ceza altına a l ınmış

tır. Mevzuu müzakere olan dördüncü fıkrada aynı fillere matuf o lmak su

retiyle övme tabiri vardır. O da propagandaya şebih, fakat muhakkak 

propagandadan daha hafif olan bir fiil ve harekettir. Bu itibarla hafif olan 

bir fiilden dolayı elbette daha ağır ceza tâyini mevzuubahis o lamıyacağı 

için komisyon lâzımgelen tenazuru nazarı itibara a lmak suretiyle daha az 

bir ceza tâyinini düşünmüş ve tertibini de bu yolda yapmışt ır . 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Üçüncü fıkrayı daha kabul et

medik zannındayım. 

VAC İD ASENA (Devamla) - İtiraz ediyorlar da. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Siz dördüncü fıkradan bahse

diyorsunuz, çünkü "övme" tabiri dördüncü fıkradadır. 

VAC İD ASENA (Devamla) - Filhakika doğrudur, zühul taraf ımdan ya
pılmıştır. 

İkinci fıkrada, cumhuriyetçi l iğe ve aynı zamanda demokras i prensip

lerine aykırı olarak devletin bir fert veya bir zümre tarafından idare edil

mesi için propaganda yapan kimseye tâyin edilecek ceza, teklif edildiği gi

bi, artırılmıştır. Yalnız bu üçüncü bentte tadat edilen de aynen kabul 

edildiğini görürsünüz. Fiillerde komisyonca daha hafif ahval müşahede 

edilmiştir. Bu sebeple bu kanaate müstenidendir ki; bu bentte tâyin edi

len cezada birinci fıkradaki nispet gözetilerek düşürülmüştür . 

BAŞKAN - Lûtfi Tokoğlu. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) - Efendim, kanaat imce Ahmet Gürkan Bey 

arkadaşımız ın sualine muhterem komisyon sözcüsü arkadaşımız tam ce

vap vermemişlerdir . Kendisinden istirham ediyorum, arkadaş ım komis

yon sözcüsü buyurdular ki; birinci fıkradaki suçun mahiyet iy le ikinci fık-
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radaki suç arasında fark olduğu için cezaların tâyininde bu nispet göz 

önüne alınmıştır. 

İkinci f ıkradaki ceza 5 seneden 10 seneye çıkarı lmış iken üçüncü fık

radaki ceza 3 seneden 8 seneye kadar olan ceza nispetine göre tertip edil

miş olunca, bu nispet dairesinde üçüncü fıkradaki cezanın da artır ı lma

sı lâzım mıdır değil midir suali sorulmuştu. Ahmet Gürkan arkadaş ımın 

bu sualini cevaplandırmasını komisyon sözcüsünden rica ed iyorum. 

B A Ş K A N - Komisyon! 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Efendim, 

komisyon bir yı ldan üç yıla kadar diye bir değişiklik yapmayı kabul edil

miştir. Yüksek Heyetinizin tasvibine arzediyoruz. (Bravo sesleri ) . 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Efendim, 141 inci madden in 

birinci bendinde kabul o lunan ceza nedir? Bendeniz burada bir y ı ldan üç 

yıla kadar, diye okuyorum. Bu değişti mi? Bu 141 de kabul ettiğimiz 4 

üncü bentteki, (ırk mülâhazası ile Anayasa hükümler ini değişt i rme) hak

kındaki ceza ne şekilde kabul o lundu? 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Bir y ı ldan 

üç yıla kadar ağır hapis olarak kabul edildi. 

B A Ş K A N - Bir yı ldan üç yıla kadar ağır hapis olarak, hapis değil, ka

bul edildi. 

Burada bir yı ldan üç yıla kadar hapis diyoruz. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Aynı ceza olmaz tabiî. 

B A Ş K A N - Üçüncü fıkra hakkında başka söz istiyen yoktur. 

Önerge vardır. 

Yüksek Başkanl ığa 

"142"nci madde, fıkra 3 teki cezanın 3 yı ldan 5 yıla kadar çıkarı lma

sını teklif eder im. 

Tokad 

Ahmet Gürkan 

BAŞKAN - Buyurun Mahmut Güçbi lmez. 

M A H M U T GÜÇBİLMEZ (Bolu) - Arkadaşlar, komisyon namına sözcü

nün yapmış olduğu teklif dairesinde kal ınmış olsaydı kürsüye ge lmiye-

cek idim. Yalnız Gürkan arkadaşımızın cezayı az gören fikrine esasta iş

tirak etmekle beraber önergesine koyduğu miktarı yukardaki bir fıkra ile 

tenazuru bozar mahiyette gördüğüm için kürsüye geldim. 
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Bakınız, daha evvel kabul buyurduğunuz 141 inci madden in aynı ne
viden suçlara taallûk eden dördüncü fıkrasındaki metin şöyle: "Anayasa
nın tanıdığı kamu haklarına ırk mülâhazalariyle. . . " deniyor ki, bunda 
rüknü esasi ırk mülâhazası ile işlenen suçlardır. Bunlar için kabul edil
miş olan ceza miktarının haddi 1 yı ldan 3 yıla kadar ağır hapistir. Ş imdi 
aynı mahiyette bir suç değişen bir numara altında, yani 142 nci madde 
nin 3 üncü f ıkrasında 5 yıla kadar olursa tenazurun bozulacağı meydan
dadır. O itibarla komisyonun teklifi yerindedir. Bir y ı ldan üç yı la kadar 
o lması teklifine bendeniz de iştirak ediyorum. 

A H M E T GÜRKAN (Tokad) - Önergemi geri a l ıyorum. 

BAŞKAN - Ahmet Gürkan teklifini geri alıyor efendim. Komisyon bu 

3 üncü fıkradaki cezanın 1 seneden 3 seneye kadar o lmasını teklif etti. 

Şimdi 3 üncü fıkrayı yeniden okutup reyinize arzedeceğim. 

3. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülâhazasiy le k ısmen ve
ya t amamen kaldırmayı hedef tutan veya millî duygular ı yok e tmek veya 
zayı f latmak için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan k imse bir 
y ı ldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

BAŞKAN - Bu suretle 3 üncü fıkrayı oyunuza arzediyorum. Kabul 

edenler.. . Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

4. Yukar ık i bentlerde yazılı fiilleri, taallûk ettiği gayeleri gerçekleştir
mek maksadiy le övenler birinci ve ikinci bentlerde yazılı hal lerde beş yı
la kadar ağır hapis ve üçüncü bentte yazılı halde üç aydan bir seneye ka
dar hapis cezaları ile cezalandırıl ırlar. 

A H M E T BAŞIBÜYÜK (Çorum) - Muhterem arkadaşlar, propaganda ile 

övmek muhakkak ki, lügat mânaları bakımından ayrı ayrı şeyler ifade 

eder. Fakat tatbikatta övme veya propaganda nerede başlar, nerede ni

hayet bulur. Bunları tefrik etmeye imkân ve ihtimal yoktur. Nihayet ko

münizmi öven bir kimse, aynı zamanda propagandasını da yapmış ol

maktadır . Böyle bir adam, bir hâdisede hâkimin huzuruna geldiğ inde, 

hâk im övme ile propaganda arasında bir tefrik yapamıyacağ ı için da ima 

maznunun lehinde hareket etmek it iyadmdadır. Bu vaziyette propagan

da ile övme mahiyet inde olan suçlar için da ima hafif olan övme cezası 

tatbik edilecektir. Böylece bu fıkrayı kabul etmiş o lmakla maksat tan 

uzaklaşmış olacağız. Bu itibarla 142 nci maddesinin dördüncü fıkrasının 

kaldır ı lması hakkında bir teklifde bulunuyorum, kabulünü rica eder im. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Efendim, 

komisyon, propaganda ile övmeyi şu şekilde tefrik etmiştir, arzedey im: 

Propaganda; muayyen bir ideolojinin cemiyet içinde yayı lmasını , bu fikir 
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ve kanaatler in kökleşmesini temin maksadiyle ve bu gayenin tahakkuku
na matuf olarak ve her türlü maddî ve mânevi vasıtaya başvurarak tel
kin ve teşvikte ve tesirde bulunmaktır . Beyanat, hitabeler, neşriyat ve sa
ir vasıtalarla yapılan taarruz ve hamlelerdir. Toplu olarak, münfer i t ola
rak temas ve ihtilât edilerek tevessül olunan hamlevî ve taarruzî hareket
lerdir; nihayet, muhataplarının fikirlerini değişt irmek, kendi noktai na
zar ına iltihak ettirmek için kasda makrun bulunan fiillerdir. 

Övme ise, arzettiğim anasırın haricinde kalabilen sair b i lûmum hu-

susat ve ahval diye düşünülmüştür . Her ne kadar iki mevzuda bir nevi 

mütedahi l vaziyet zahiren müşahede edi lmekte ise de hâdiseler in vukuu 

tarzına göre propaganda ile övmenin tefrik ve tâyini hâkimin takdir ine 

mevdudur . Lüzumu halinde ve mudil mesailde ehli vukufun mütalâala

r ına dahi müracaat edilmesi derkârdır. 

Bu fıkranın çıkarılması tam mânasiyle bir boşluk vücuda getirir ve 

propagandanın tavsifine, anasır ına girmiyen ve hattâ tehlikeli telâkki 

edilen hususat takipten vareste kalır ki bu, kanun ile istihdaf o lunan ga

yeye aykırıdır, biz bütün bu ihtimalleri derpiş ederek Meclise tetkik bu-

yuru lmakta olan metni takdim ettik. Hükümet tarafından hazır lanan ta

sarıda da aynı esas mevcuttur. 

B A Ş K A N - Mahmut Güçbi lmez! 

M A H M U T GÜÇBİLMEZ (Bolu) - Arkadaşlar; Başıbüyük arkadaşımız 
tatbikattan gelen bir arkadaşımız olarak; bu kanunu tatbik edecek olan 
hâkimler in duçar olacağı müşkülât ı tahayyül ve tasavvur ederek çok ye
rinde bir teklif yapmışlardır. 

Hakikaten bir övme veya propaganda suretiyle işlenecek suç mevzu

undaki ayırıcı ölçülere maalesef malik değiliz. Bu itibarladır ki bu hafif

letici fıkra yer inde değildir, yukarıki fıkra ile bekleni len fayda aşağıdaki 

fıkra ile sarsı lmış olacaktır. Bu itibarla arkadaşımız ın teklifini yer inde 

buluyorum. Ben de kabul edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN - Pertev Arat. 

PERTEV ARAT (İzmir) - Muhterem arkadaşlar, komisyon sözcüsünün 

verdiği izahatla bu fıkranın esbabı mucibesi, zannediyorumki heyeti ce-

lilenizi tatmin edebilmiş değildir. Yukardaki f ıkralarda propaganda ya

panlar için beş seneden 10 seneye kadar cezalar kabul ettik. Komisyon 

sözcüsü bize iki misal getirdi. Bir adam çıkacak meydanda komünizmi 

methedecek. Ona beş seneden on seneye kadar ceza veril iyor. Bir adam 

da evde, aile muhit inde aynı suçu işlerse ona bir seneden b i lmem kaç se

neye kadar ceza verilecektir. Bunu kabul ettiğimiz takdirde hiçbir komü-
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nişti yukardaki cezalarla cezalandırmak imkânı yoktur. Çünki hiçbir ko

münist bir meydana gidip nutuk vermez, propaganda yapmaz . Da ima ai

le muhit ine girecektir, fabrikaya girecektir. Binaenaleyh böyle bir cezayı 

kabul etmek, suçluları cezadan kurtarmak olacaktır. Ahmet Baş ıbüyük 

hakikaten güzel bir teklif yaptı. Kabulü zaruri bulunmaktadır . 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Efendim, bu mevzu üzer inde 

bir tereddüt hâsıl oldu, onu açıklıyacağım. Şimdi Yüksek Mecl isçe tenev

vür etmesi icabeden nokta şudur: Burada (yukarda yazıl ı fiilleri taallûk 

ettikleri gayeleri gerçekleştirmek maksadiyle övenler 1 inci ve 2 nci fıkra

larda yazılı hallerde 5 ve 3 üncü fıkrada yazılı halde 2 yı la kadar ağır ha

pis cezasiyle cezalandırıl ır) deniyor. Acaba arkadaşlar ımız burada işin 

mahiyet ine göre cezayı teşdit mi, yoksa tahfif mi ediyorlar? Ve bunu han

gi maddeye bağlıyorlar? Bunu komisyonun sarahaten ifadesi iktiza eder. 

Yoksa bu tamamen müphem kalıyor. Bunu tebarüz ett irmek ist iyorum. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Efendim, 

propaganda unsuru haricinde kalan hususlar 4 üncü fıkrada derpiş edil

miş ve övme tâbirini vazederek Meclisi Âliye sevketmiştir. Hükümet ta

sarısının aynıdır. 

Şu ciheti bel irtmek ist iyorum ki, propaganda doğrudan doğruya ga

zete ile olur, plâkla olur, muhabere ile olur ve meydanlarda hitabe iradet-

mekle olur ve bu misaller çoğaltılabilir. Teşvik, tergip edici ifadeler mev

zuda hâkimdir . 

Övme de bunun haricinde kalan filleri ifade eder. Meselâ evvelki mâ
ruzât ımda da bahsett iğim gibi, söz arasında komünizmin faydasından 
bahsedi l ir ki, bu suretle propaganda mevzuu haric inde kalan faaliyeti 
dahi cezalandırmış oluyoruz. Komünizm faaliyetini her cepheden ve ta
mamen önlemek için propaganda haricinde kalan ahvalde dahi müsama
hakâr ka lmamak için bu esas kabul edilmiştir. Aradaki vaziyeti bu şekil
de tebarüz ettirmek istiyorum. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Muhterem arkadaşlar; övme ile pro

paganda arasında fark gözetildiği demin izah edildi. Şimdi propaganda 

da arkadaşımız tarafından tarif edildi. Bu propaganda dışında kalan ve 

komünis t âmel ine hizmet eden bâzı hareketler olabilir. Meselâ; köy oda

sında oturan bir adam birkaç kişiye komünistl iği medhediyor . Bu, pro

pagandaya girmez, övmedir. (Yooo sesleri). (Daha ne olsun sesleri). 

O halde propagandayı bütün şümulü ile kabul edecek olursak, övme 

için ayrı lan kısımları da propaganda kabul edecek isek bunu müzakere

ler imizde belirtelim ki ilerde hâkimler bunun üzerinde teredüde düşme-
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sinler, övmeyi dahi propaganda kabul etsinler. Eğer Yüksek Mecl is bu 

müta lâada ise, ikisi arasında bir fark görmüyorsa övmeyi ka ld ırmak ica

beder. Övmey i de cezasız b ı rakmak doğru değildir kanaat indey im. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Ankara) - Muhterem arkadaşlar ım, iki ke l ime

nin tâyini mânas ı üzerinde ihtilâf vukua geldiği anlaşıl ıyor. Propaganda 

nedir? Türkçeleştirdiğimiz, fakat aslında daha evvelki tâdil lerde medhü 

ist ihsan diye ceza hukukumuza giren terim nedir? Propaganda ekser iya 

sureti mahsusada rol alan muayyen bir partinin uzvu o lduğuna ve uzvu 

o lmak itibariyle de yüreğinin sesini başkasına naklü telkin eden ve ya

yan bir insandır. Ve nihayet propagandacı demek, emrinde bu lunduğu 

şahıs veya müessesenin faaliyetin iştirak eden adam demektir . Bunun 

rolü, ma lûm bir ideali tahakkuk ettirmek için mütemadiyen ve müste-

mirren faaliyet sarfedecektir. Ve mensup olduğu şahsiyetin veya müesse

senin muvaffakiyetini temine matuf mütemadi bir gayret sarfedecektir. 

Medhü istihsan, yani türkçesi "övme" ise, nihayet muztar ip bir ada

mın mese lâ ne bileyim birçoklarında görmekteyiz "Canım bu bolşevikl ik 

iyi bir şey, filân attan, arabadan inmiyor, yüzbinlerce parası, payansız 

serveti var" demesidir. Bu sözler, bir fikri mahsus tahtında, bir telkinin 

tahtı tesirinde ve bir müessesenin uzvu olarak yaymak istendiğine delâ

let etmez. Bunlar, telkin haricinde, tahakkukunu arzu ettiği bir maksat 

har ic inde kullanılan sözlerdir. 

A H M E T BAŞIBÜYÜK (Çorum) - Cezaya girmez, kasdi cürmis i yok. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Devamla) - Adam diyor ki, bana bolşevikl ik iyi 

gibi geliyor. İşte biz, bunu dahi suç sayıyoruz, bunun telâffuzunu bile ka

bul etmiyoruz. (Bravo sesleri) Yani komünizmin ma lûm telâffuzunu bile 

yapmas ına muvafakat etmiyoruz. Mesele buradadır . Biz bunu diğer bir 

suç yapmak suretiyle komünizmayı andırmamak için bu kaydı koyduk. 

Hükümet in ne maksadı budur. Hakikaten komünizmay ı kanun harici 

yapıyoruz, yani komünizma hakkında kafalarda yaşıyanı dil ine intikal et

t irmesin diye bu hükmü koyduk, maksadımız budur. Komünizmay ı öl

dürmek için bu büyük müessesemiz bırakın (övmeyi ) de ceza tehdidi al

t ına alsın. İstiyen yalnız kafalarında yaşatsın, fakat dudaklar ına intikal 

ett irmesin. Bunun farkı bundan ibarettir. Encümen bu fikirdedir, Hükü

metin teklifi de böyledir. Encümen teklifini kabul etmenizi r ica eder im. 

BAŞKAN - Kemal Özçoban (Yok sesleri). 

Lûtfi Tokoğlu, buyurunuz. 

LÛTFİ T O K O Ğ L U (Kocaeli ) - Efendim, kanaat imize göre bu fıkra ka

nuna vatandaşın işlemiş olduğu suçtan dolayı h imaye etmek kasıtı ile 
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konmuş olacaktır. Bir kere Hâmid Şevket Bey arkadaşımız ın sözlerine 
"Suç ancak kast ile tekemmül eder, cezada ancak kasıt mevcut o lduğu 
zaman verilebilir" sözleriyle cevap verdikten sonra bu fikir üzer indeki 
kendi görüşümüze geçeceğim. 

Biz şuna kaniiz ki, komünizm bu memlekette her zaman kanun ha

rici olacaktır. Bugün kanun harici tutulmuştur. Keyfiyet böyle o lunca 

memleket imizde komünist o lmayıp da komünizmi medhedecek bir 

Türk 'ü bendeniz tasavvur etmiyorum. Eğer memleket imizde Türk o lup 

komünis t olmadığı halde komünizmi medheden komünizmi kendis ine 

yakın bulan varsa bu takdirde karşı laşacağımız tehlike çok büyüktür . 

Çünkü zaten Rusya bu temayülde bulunan insanları aramaktadır . Bu te

mayülde insanları bulduğu zaman da onlara sülük gibi yapışmaktadır . 

Eğer bir vatandaş komünizmi ve komünistl iği bütün vatandaşlar ın nef

ret ine rağmen medhetmeğe kalkışsa hiç o lmazsa kanunun bu maddes i 

nin ağır ceza korkusu karşısında kalsınlar. Ben böyle bir va tandaş tasav

vur e tmiyorum ama, herhangi bir ihtimalle çıkacak olursa kanunun bu 

müeyyideyis i ile ezilsinler. 

Binaenaleyh kel ime oyunlar ından istifade ett irmek suretiyle bu gibi 

insanları cezadan kurtarmak değil, bu suçu irtikâp edecek kimseyi daha 

evvel ceza korkusu karşısında bulundurmak ve onu bu suretle komüniz 

mi medhetmekten vazgeçirmek bizim vazifemizdir. 

Onun için Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın yaptığı teklif yer indedir . 

B A Ş K A N - Adalet Bakanı. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Efendim, 
m ü h i m bir madde üzerinde konuşuyoruz. Ceza Kanununun en büyük 
vasfı hükümler i arasında sarahat bulunmasıdır . Eğer övme tâbirini ele 
alacak olursak "Propaganda" ile "Övme" arasındaki farkı an lamak güç ol
duğundan ilt ibasa mahal verebilir, hâkimi şaşırtabilir ve b ir takım teda
hüllere meydan verebilir. Bu itibarla "Övme" tâbirinin met inden çıkarıl
mas ına biz de iştirak ediyoruz. (Bravo sesleri). 

B A Ş K A N - Hüseyin Ortakçıoğlu. (Vazgeçti sesleri). 

A B B A S ÇETİN (Kars) - Arkadaşlar, Sayın Adalet Bakanından sonra 

bu mevzuda kürsüye çıkmak bir hayli güç oldu. Fakat samimî düşünce

lerimi arzetmeyi de bir vicdan borcu bulmaktayım. Bugün; propaganda 

nerede başlar, nerede biter, övme nerede başlar, nerede biter bunun 

mevzuat ımız arasında kesin bir tarifi yoktur. Onun için bu kanunun hu

susiyet ler inden birisi de içine aldığı tabirlerin birçoğunu da kesin olarak 

tarif etmek imkânından mahrum bulunmamızdır . Tıpkı demokras i pren-
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sipleri gibi. Meselâ demokrasi prensibi nedir? Şimdiye kadar alıştığımız 
ceza usullerine göre onu tarif etmekte komisyonda dahi biraz güçlük çe
kilmiştir. Propagandayı tevsi edel im, övmeyi kanundan çıkartal ım. Elbet-
teki bu kanun tatbikatmdaki içtihatla propaganda nedir, bu kanunun 
derpiş ettiği nedir bu, tabiatiyle taayyün edecektir. Bu sefer övme tama-
miyle cezasız kalacaktır. Övme ile propaganda tevsi edildiği vakit o za
man alacağı hal şudur: Propaganda ile övme birleşik noktalarda berbiri-
ne tedahül eder ve tatbikatta propaganda övme gibi, övme de propagan
da gibi cezalandırıl ır. 

Burada övmeyi kaldırdığımız zaman, unsurları tamamiy le ihtiva et
memes i bakımından, belki de cezasız kalacak, yani unsurlar tam mâna-
siyle t ekemmül etmiyecektir. Yani övmede bulunan bu gibi şahısları hâ
k im bile bile cezasız bırakacaktır. İkisi de bir olarak düşünülecek bir 
mevzu da değildir. Hukuk mantığı içinde kalarak övme çıkarıldığı zaman 
ileride hâkim komünist l ik faaliyeti yapan bir k imsenin komünis t o lduğu
nu bildiği halde, fiili suç unsurunu ihtiva etmemesi bakımından, o kim
seyi cezasız b ı rakmak zorunda kalacaktır. Övme ile propaganda tedahül 
ettiği yer lerde bâzı kimselerin az veya çok cezasız ka lmasına razı olal ım 
da bu kimseler in hiç cezasız kalmasına razı o lmıyal ım. Övmek de kalsın. 
Kanaat im budur, takdir Heyeti aliyenizindir. 

A D A L E T BAKANI RÜKNEDDİN NASUHİOĞLU (Edirne) - Efendim, şu 
müzakere ler ve şu zabıtlar Yüksek Meclisin övmeyi de propaganda ola
rak telâkki ettiğini ifade etmektedir. Bu itibarladır ki, bir i lt ibasa mahal 
v e rmemek için hükmün daha sarih olmasını tercih etmenin daha evlâ ol
duğunu zannediyorum. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD A S E N A (Balıkesir) - İst irham 

eder im. Övme tabiri, halen mer'i bulunan Ceza Kanunumuzun 312 nci 

maddes inde medhü istihsan tabiriyle vasıflandırılmıştır. Müsaade eder

seniz bu 312 nci maddenin metnini aynen huzurunuzda okuyay ım. (Ka

nunun cürüm addettiği bir fiili alenen medih ve istihsan eden ve halkı 

kanuna ademiitaate tahrik yahut cemiyetin muhtel i f sınıflarını u m u m u n 

emniyet i için tehlikeli bir tarzda kin ve adavete tahriş eyl iyen k imse bir 

seneye kadar hapse ve yüz liraya kadar ağır cezayı nakdiye m a h k û m 

olur.) 

O halde bu maddede tâyin edilen ceza nispetleri azdır. Komünist l ik 
efalini biz, bu tetkik buyurulmakta olan fıkra ile daha ağır bir cezaya 
çarpt ı rmak istedik ve bu maksat la Ceza Kanununun esaslarına mütena
zır fakat müşeddi t hükümler sevketmiş bulunuyoruz. Fi lhakika tatbikat
ta belki bâzı şüpheler ve tedahüller olabilir. Bunları hâk imin basiretgâr 
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ve hassas tetkiki muhakkak ki tefrik edecektir. Bu itibarla 4 üncü bent 
üzerinde fazla endişeye lüzum yoktur, kanaatindeyiz. Türk Ceza Kanu
nunun mer'i hükümler inde medhü istihsan yani övme de suç telâkki 
edi lmiş ve ceza tehdidi alt ında bulundurulmuştur. Bunun gibi komünist 
liği ve saireyi öven de aynı şekilde ceza tehdidi alt ına alınmıştır. 

A H M E T KEMAL VARINCA (Gümüşane) - Efendim; bendeniz, zannedi 
yo rum ki, propaganda kelimesini iki mânaya alıyorlar; bir, mânay ı luga-
visini, iki, mânayı mecazisini. 

Komisyon namına söz söyliyen arkadaşlar meydanda, halk huzurun
da telkin maksadiy le medhü sena ederse o vakit onu propaganda adde
diyorlar, fakat bu telkini birkaç arkadaş arasında yaparsa bunu övme te
lâkki ediyorlar. 

Kanaat imce bu iki kel imenin ayrı ayrı mânası yoktur. Propaganda ol
sun, övme olsun, ikisi de komünistl iği telkin ediyor. Meydanlarda propa
ganda yapan komüniste beş sene ceza, bir odada, birkaç arkadaş ına ko
münist l ik propagandası yapan bir şahsa iki sene ceza vereceksiniz. Bun
ların ikisi de komünistt ir , ikisi de telkinde bulunuyor. Bendenizce her 
ikisi de aynı cezayı görmelidir, şiddetli ceza görmelidir. Biri meydanda 
konuşsun, diğeri üç, beş arkadaş içinde konuşsun fark aranmamal ıd ı r . 
Binaenaleyh tekrar tekrar söylediğim bir Çin âl iminin sözlerini gene söy-
l iyeceğim: "Bir memleket in kanunlar ında kelimeler yerli yer ine konursa 
o memleket te şuriş olmaz, tereddüt olmaz, fakat kel imeler yerli yer ine 
konmazsa o memlekette şuriş vardır, tereddüt vardır, hâkimler adalet 
dairesinde hükmedemez ler ! " Bir kel ime koyalım. İster meydanda olsun, 
ister aile muhit inde olsun, ister iki arkadaş arasında olsun, komünizmi 
medheden insana şiddetli bir ceza verelim. Bendeniz bir arkadaşının bi
raz evvel verdiği takrire taraftarım. Onun kabulünü rica eder im. 

M E H M E T DAİM SÜALP (Siird) - Efendim, "Medih" esasen Ceza Kanu
numuzda da yer almıştır. Şimdi öyle bir misal arzedeceğ im ki, bunu pro
paganda olmayıp "Medih" o lduğunu hepimiz açıkça teslim mecbur iyet in
de kalacağız. 

Meselâ, bir gazete komünistlerin yangın çıkardığını yazıyor. O kimse; 
bir fiil irtikâp etmiyor; sadece "oh ne iyi oldu, aferin şu komünist lere ne 
güzel çalışıyorlar" diyor... O adam bir suç işlememiştir, k imseyi teşvik et
memektedir , fakat bunu beğendiği ifade etmektedir. İşte burada bir "Me
dih" karşısındayız. Eğer böyle bir "Medih"i cezalandırmak istemezsek o 
başka, o zaman maddede yalnız propaganda kalır. Aksi halde maddede 
"Medih" kel imesine yer vermek mecburiyet indeyiz. Mâruzât ım bundan 
ibarettir. 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) - Efendim, esasen 142 nci mad

denin 4 üncü fıkrasını hakikaten kaldırsanız dahi y ine bu türlü fiilleri 

medhü sena eden, yani övenler cezadan kurtulamıyacaklardır . Arkadaş ı 

mız okudu, ben de aynı madde üzerinde duruyorum. 312 nci madde , âm

menin nizamı aleyhine işlenmiş cürümlere aittir. Bu türlü failler cezalan

dırılır. 

Ancak, ben temenni eder im ki, Hükümet tasarısında, hattâ komisyo

nun raporunda yer almasaydı daha iyi olurdu. Mademki yer almıştır, öv

meyi suç telâkki edeceğiz. Tarz ında konuşan veyahut i lt ibasa mahal ve

ririz diye tereddüde düşen arkadaşların mütalâalarını bendeniz kabul et

miyorum. Deminden beri bu iki terim üzerinde duruldu: Burada propa

ganda ayrıdır, Medhü istihsan mânası olan övme ayrıdır. 

Fakat arkadaşlar; komünistlerin işlemiş oldukları suçları "pekâlâ iyi 

fikirlerdir" şeklinde övenlere ceza vermiyecek miyiz? Bir an için hâkim ola

rak lütfen tefekkür ediniz ve hükmü siz veriniz. Ne diyor dördüncü fıkra? 

Yukar ık i fıkralar, komünist suçlarına taallûk eden fıkralar. "Gayeyi 

gerçekleşt irmek maksadiyle övenler, yani komünist insanları ve bunlar ın 

fiillerini veya komünizm umdeler ini öven ve bunların maksat lar ını ger

çekleşt irmek için övenler" Burada kasıt büyüktür. Bunlar komünist ler 

kadar, suç işlemişler kadar kötü zihniyet ve niyete sahip olan kimseler

dir. 

Çok rica ederim, (övme) kelimesi, propaganda kadar üzer inde durul

ması lâz ımgelen bir unsurdur, kaldırmak tehlikelidir. Biz bunu 312 nci 

maddeye göre kaldırsak bile yine ceza görecek, fakat az görecektir . Ceza

sı şudur: Bir seneye kadar hapis. Malûmu âliniz hapis asgari hadden 

başlar, bir sene verilebileceği gibi 7 günden de başlar. Mahkemeler ekse

riya asgari haddi aşmazlar. Eskiden üçtü, sonradan yedi gün oldu. Bina

enaleyh, 7 günlük ceza vermek hiç ceza vermemek kadar ehemmiyets iz 

dir arkadaşlar. Onun için rica ediyorum. Şu fıkra cezayı teşdit etmesi ba

k ımından elzemdir. 

B A Ş K A N - Efendim, üç arkadaşımız daha söz almıştır. Kifayeti müza

kere takrirleri verilmiştir. Tensip buyurursanız üç arkadaşı dinl iyel im. 

A H M E T BAŞIBÜYÜK (Çorum) - Efendim, tatbikatta bâzı müşkülât ar-

zedecek olan bir mesele üzerinde durmak ist iyorum. Komisyon sözcüsü 

propaganday ı tarif ederken meydanlarda söylenen nutuklar şekl inde ifa

de ettiler. Haddi zatında propaganda umumi yer lerde nutuk şekl inde 

irad edilen sözlerden ibaret midir? (Gürültüler) Müsaade buyurun efendim. 
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Yarın tatbikatta hâkim zaten çok mudil olan bir mesele karş ıs ında 

kalacaktır, hâkimleri tenvir edecek olan yegâne şey Mecl is zaptıdır. Hâ

k im Mecl is zaptını okuyacak, propagandadan maksat nedir, mecl is bun

dan ne anlamakta ve neyi ifade etmektedir? Bunları mecl is zapt ından çı

karacak ve komisyon sözcüsünün buradaki ifadelerini de mecl is in kana

ati olarak kabul edecektir. Komisyon sözcüsü bunu (nutuk) şekl inde söy

lemiştir. Bu şekilde beyan ettiklerine göre hâkim bu mahiyette o lmıyan 

söz ve beyanlar ı propaganda mahiyet inde kabul etmiyecek ve beraet ka

rarını çekecektir. Binaenaleyh sözcünün propaganda hakkında söyledik

leri sözleri bu zaviyeden tasrih etmesi lâzımdır. Eğer bu zabıtta aynı ma

hiyette kalırsa yarın tatbikatta büyük müşküller le karşı karşıya kalma

mız mukadderdir arkadaşlar. (Varit değil sesleri). 

BAŞKAN - Sözcü propagandayı tarif eder mutlak bir beyanda bulun

madı lar. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Efendim; 

ben yalnız misal arzettim; münferit olarak temas da edebilir diye maru

zatta bu lundum. Ahmet Başıbüyük arkadaşımız bu kısımları anl ıyama-

mış olabilirler, zabıtlar buradadır. 

Başkanlığa 

Bu fıkra üzerinde müzakere kâfidir. Önergenin oya vaz' ını arz ve tek

lif eder im. 

Zonguldak 

Suat Başol 

Yüksek Başkanlığa 

Bu fıkra hakkında kâfi derecede aydınlandık. Müzakeren in kifayeti

nin oy lanmasın ı arz ve teklif ederim. 

Çorum 

H. Ortakçıoğlu 

BAŞKAN - Her iki önergede ayni mahiyettedir. Dikkate alanlar işaret 

etsinler.. Dikkate almıyanlar.. Önergeler dikkate alınmıştır. 

Şimdi değiştirgeleri okutuyorum.: 

Başkanl ığa 

142 nci maddenin dördüncü fıkrasının kaldır ı lmasını arz ve teklif 

ederiz. 

Zonguldak Çorum 

Suat Başol Ahmet Başıbüyük 
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Yüksek Başkanlığa 

142 nci maddenin 4 üncü bendindeki (Taallûk ettikleri gayeleri ger
çekleşt irmek maksadiy le ) kel imelerinin kaldırı lmasını teklif eder im. 

Konya Milletvekili 
Rifat Alabay 

Sayın Başkanl ığa 

Tatbikatta hâkimlerin tereddüde düşmemesi için 4 üncü fıkranın (Ko
münizmi medihedenler de 3 üncü fıkradaki cezalar cezalandırı l ır ) şekline 
sokulmasının reye konmasını arzederim. 

Kütahya Milletvekili 
Besim Besin 

B A Ş K A N - Efendim en aykırı teklif fıkranın i lgasına dair olan tekliftir. 
Reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. . Kabul ed i lmemiş
tir. 

(Konya Milletvekili Rifat Alabay' ın önergesi tekrar okundu. ) 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Komisyon 
iştirak ediyor. 

M A H M U T GÜÇBİLMEZ (Bolu) - Arkadaşlar, uzun uzun izah edilen 
övme ve propaganda mefhumları arasındaki, boş luğun mahzurunu ber
taraf e tmek için yapı lan fıkrayı kaldırma teklifi reddedildi. Bendeniz de 
kaldır ı lmasına taraftardım. Kabul edi lmeyince, Alabay arkadaşımız ın 
takririnin faydalı tarafını arzederek huzurunuzdan ayrı lacağım: 

Arkadaş ımız ın teklifi "..taallûk ettiği gayeleri gerçekleşt irmek maksa
diyle.." Kelimelerinin kaldır ı lmasına dairdir ve sonu (övenler) diye devam 
ediyor. Takdir buyurursunuz ki "taallûk ettiği gayeleri gerçekleşt irmek 
maksadiy le övenler" o lunca buz gibi propaganda olur. Mademki propa
ganda değil de "öven" olarak muhafazaya taraftarsınız, o halde hakiki 
mânada "öven" olabilmesi için (taallûk ettiği gayeleri gerçekleşt i rmek 
maksadiy le ) kel imelerinin kaldırı lması yerinde olacaktır. Bu bir. 

Diğer bir noktayı da arzedeyim, tekrar kürsüye ge lmiyeyim: Dördün
cü f ıkranın sonunda ceza miktarı (üç aydan bir seneye kadar ) diye bağ
lanmıştır . Halbuki bir üstteki f ıkrada altı aydan iki seneye kadardı . Bu
nu bir y ı ldan üç seneye kadar tezyit ettiniz. Tabiî bu tezyitle muvaz i ve 
mütenas ip olarak bu fıkranın da tezyit edilmesi icabeder ki ilk tezyidi iki 
misli yapt ığ ınıza göre bunun da altı aydan iki seneye kadar o lması uygun 
düşer. 

Bu iki noktadan komisyonun izahat vermesini rica ed iyorum. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Komisyon 
da esasen bu cezaların tezyidi hakkında bir teklif takdim edecektir . Bu 
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teklifle altı ayda iki yıla kadar zammediyoruz. Yani Mahmut Güçbi lmez ' in 
teklifine iştirak ediyoruz ve ona takaddümen komisyon da esasen tezyit 
için bir takrir hazırlamıştır. 

M A H M U T GÜÇBİLMEZ (Bolu) - Cezalar nasıl o luyor? 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Devamla) - 3 aydan bir 

seneye kadar yazılmıştı . 6 aydan iki yıla kadar hapis cezası oldu efendim. 

BAŞKAN - Efendim; Rifat Alabay arkadaşımızın teklifine komisyon da 
iştirak etmekle beraber cezanın 6 aydan iki yıla kadar tezyidini de kabul 
ediyor. 

Şimdi Alabay' ın tekliflerini yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler.. . Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 

(Besim Besin'in önergesi tekrar okundu. ) 

KEMAL Ö Z Ç O B A N (Afyon Karahisar) - Efendim, bu önerge, ma lûmu 
âliniz, yukardaki fıkralara atfediyor. Yukardaki fıkralar ise gene malû
munuz , komünist l iğe taallûk etmez. Bence komisyonun teklifi daha doğ
rudur. Yukarıki fıkralar demekle daha güzel ifade edi lmiş olur. 

BAŞKAN - Esasen oy lama sırasında söz veri lmez. Kemal Bey arkada
şımız da önergeyi bu suretle izah etmiş oldular. 

Şimdi önergeyi oyunuza arzediyorum. Dikkate alanlar... Almıyanlar. . . 
Önerge dikkate al ınmamıştır. 

Şimdi Rifat Alabay' ın teklifini, komisyonun iltihakı şekl inde okuyup 
ondan sonra fıkrayı reyinize arzedeceğim. 

4. Yukar ık i fıkralarda yazılı fiilleri övenler, birinci ve ikinci f ıkralarda 
yazıl ı hal lerde beş yıla kadar ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazılı halde al
tı aydan iki yı la kadar hapis cezaları ile cezalandırıl ır. 

BAŞKAN - Fıkrayı oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. . Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5. Yukar ık i fıkralarda yazılı fiilleri 141 inci maddenin 6 nci fıkrasın
da yazıl ı kimseler arasında veya aynı fıkrada tasrih edilen yerler içinde 
işl iyenlere verilecek ceza üçte bir nispetinde artırılır. 

BAŞKAN - Fıkra hakkında söz istiyen yok. Reye arzediyorum. Kabul 
edenler.. . Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

6. Yukar ık i f ıkralarda yazılı fiiller neşir vasıtası ile işlendiği takdirde 
veri lecek ceza yarı nispetinde artırılır. 

BAŞKAN - Fıkra hakkında söz istiyen yok. Reye arzediyorum. Kabul 
edenler.. . Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

7. Bu maddede yazılı suçları işliyenlerden biri suçu ve diğer failleri 
son tahkikat açıl ıncaya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu ihba-
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rın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hâdisenin hususiyet
lerine göre bu kimseye veri lecek ağır hapis ve hapis cezaları dörtte bire 
kadar indirilerek hükmolunabi l ir . 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİD ASENA (Balıkesir) - Efendim, bu 
fıkrada bir tashih yapıyoruz. Burada "bu kimseye veri lecek" tâbirini sili
yor uz. 

FER İDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) - Fıkrayı bir daha okuya l ım Re
is Bey, ihata edemedik. 

BAŞKAN - Okutuyorum: 

7. Bu maddede yazılı suçları işl iyenlerden biri suçu ve diğer failleri 
son tahkikat açıl ıncaya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu ihba
rın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hâdisenin hususiyet
lerine göre ağır hapis ve hapis cezaları dörtte bire kadar indirilerek hükmo
lunabil ir. 

B A Ş K A N - Fıkrayı bu şekilde oyunuza arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler. . Kabul edilmiştir. 

Diğer iki maddeyi okumadan evvel; i ltibasa mahal ka lmamak için ar
zedey im: 141 ve 142 nci maddelerde cezanın sene olarak tâyin edildiği 
yer lerde bir k ısmında sene ve bir k ısmında yıl tâbiri geçmiştir . Tensip bu
yurursanız bu iki maddede geçen sene tâbirlerini yıl o larak tashih ede
l im. Bu hususu oyunuza arzediyorum; senenin yıl olarak yaz ı lmasını ka
bul edenler.. . Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

142 nci maddenin tümünü oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. . 
Etmiyenler. . . 142 nci madde kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

İKİNCİ M A D D E - Bu Kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

BAŞKAN - Madde hakkında söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Ü Ç Ü N C Ü M A D D E - Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

BAŞKAN - Madde hakkında söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Tasar ının tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Tasar ının tümü kabul edilmiştir. (Sürekli alkışlar). 

Bir önerge var, onu okuyoruz. 

Yüksek Başkanl ığa 

1. Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeler inin değişt ir i lmesi 
komünist l ik suçunu doğrudan doğruya hedefin ortasında tutmaktadır . 

2. Komünist l iğ in bütün şüpheleri ortadan kaldıracak şekilde bir tari

fini y apmak kolay değildir. 
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3. Böyle bir tarifi yapmak mümkün olsa dairi bu maddeler in içerisine 
bütün fikirleri yerleşt irmek kanun tekniğine uygun olmıyacaktır . 

4. Bu durum karşısında Türk Hâkimini her türlü şüphe ve tereddüt
ten kurtarmak ve ona T .B.M.M. nin, bu kanunun tedvininde güttüğü 
maksat ve gayeyi görerek hükümlerini vermek imkânını sağ lamak için 
maddeler üzerindeki Meclis görüşmeleri zabıtlarının kanunla beraber 
neşrini arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Necdet Açanal 

B A Ş K A N - Efendim; kanunlar on gün zarfında neşrü ilân edilirler. 
Bu, kanun icabıdır. Meclis müzakereleri aleni olarak cereyan etmiştir. 
Bu zabıtların neşrini istiyen arkadaşın önergesini, tensip buyurursanız 
oyunuza sunmıyacağ ım. 

141 ve 142 nci maddeler, diğer Ceza Kanunun tadili tasar ıs ından tef
rik edildi ve müzakere neticesinde kanuniyet iktisap etti. Ceza Kanunu
nun tadil edilecek diğer maddeleri hakkında komisyon sözcüsüne söz ve
r iyorum. 

A D A L E T KOMİSYONU ADINA VACİT A S E N A (Balıkesir) - Ceza Kanu
nunun 21 inci maddesinin tadiline ait tasarı Meclisi Âl iye sevkedi lmişt ir . 
Ma lûmu âliniz 141 ve 142 nci maddeler müzakere edilerek kabul edildi. 
Geriye kalan 19 madde hakkında, bu tefrik dolayısiyle, komisyonca lâ
z ımgelen raporun hazır lanması için, bu 19 maddenin tamamiy le geri ve
r i lmesini rica ediyorum. 

B A Ş K A N - Komisyon diğer 19 maddeyi geriye istemektedir . Gündeme 
Heyet i Umumiye hâkim olduğu için oyunuza arzediyorum. Bu teklifi ka
bul edenler.. . Etmiyenler.. . Komisyona iadesi kabul edilmiştir. 

Gündemin diğer maddesine geçerek müzakereye devam ediyoruz. 

Uzun süren görüşmeler sonucu kesinleşen metin 5844 numaralı Kanun 
olarak yayımlandı (3). 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci Maddeler inin Değişt ir i lmesi 

Hakkında Kanun 

No. Kabul Tarihi 

5844 3.XII .1951 

BİRİNCİ M A D D E - Türk Ceza Kanunun 141 ve 142 nci maddeler i 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(3) Resmi Gazete : 11.12.1951-7979 
Kavanin Mecmuası: C. 34, s. 1-2 
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Madde 141. -

1. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis 
e tmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde 
müesses iktisadî veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini dev i rme
ye matuf cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya 
tevessül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya 
sevk ve idare edenler veya bu hususlarda yol gösterenler sekiz y ı ldan on-
beş yı la kadar ağır hapis cezası ile cezalandırıl ırlar. 

Bu kabil cemiyetlerin bir kaçını veya hepsini sevk ve idare edenler 
hakk ında ö lüm cezası hükmolunur. 

2. Devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekûn yoketmek gayesini 
güden cemiyetleri her ne suret ve nam alt ında olursa olsun kurmaya te
vessül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya 
sevk ve idare edenler veya bu hususlarda yol gösterenler sekiz y ı ldan on-
beş yı la kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

3. Amac ı Cumhuriyetçi l iğe aykırı olan veya demokrasi prensipler ine 
aykırı olarak devletin tek bir fert veya bir zümre tarafından idare edi lme
sini hedef tutan cemiyetleri kurmaya tevessül edenler veya kuranlar ve
ya bunlar ın faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu hu
suslarda yol gösterenler sekiz yı ldan onbeş yıla kadar ağır hapis cezası 
ile cezalandırı l ırlar. 

4. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülâhazası ile k ısmen ve
ya t amamen kaldırmayı hedef tutan veya millî duyguları yoketmeye veya 
zayı f latmaya matuf bulunan cemiyetleri kurmaya tevessül edenler veya 
kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler 
veyahut bu hususlarda yol gösterenler bir yı ldan üç yıla kadar ağır ha
pis cezası ile cezalandırıl ırlar. 

5. 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda yazılı cemiyetlere girenlere beş y ı ldan on 

iki yıla kadar ağır hapis ve dördüncü fıkrada yazılı cemiyet lere girenlere 

altı aydan iki yı la kadar hapis cezası verilir. 

6. Yukar ık i fıkralarda yazılı fiilleri devlet daireleri, belediyeler veya 

sermayesi k ısmen veya tamamen devlete ait olan iktisadi teşekküller, 

sendikalar, işçi teşekkülleri, okullar, yüksek tahsil müesseseler i içinde 

veya bunlar ın memur, müstahdem ve mensuplar ı arasında işliyenler 

hakkında veri lecek ağır hapis ve hapis cezaları üçte bir nispet inde artırı

lır. 

7. Bu maddede yazılı suçları işl iyenlerden biri suçu ve diğer failleri 

son tahkikat açıl ıncaya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu ihba-
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rın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hâdisenin hususiyet
lerine göre ö lüm cezası yerine on yı ldan aşağı o lmamak üzere ağır hapis 
cezası ve ağır hapis ve hapis cezaları da dörtte bire kadar indiri lerek hük-
molunabi l ir . 

8. Bu maddede yazılı olan cemiyet iki veya daha ziyade kimseler in ay
nı amaç etrafında birleşmeleriyle vücut bulur. 

Madde 142. -

1. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde t ahakkümünü tesis 
e tmek veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak yahut memleket iç inde 
müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini dev i rmek 
veya devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekûn yoketmek için her ne 
suretle olursa olsun propaganda yapan kimse beş y ı ldan on yıla kadar 
ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 

2. Cumhuriyetç i l iğe aykırı veya demokrasi prensipler ine aykırı olarak 
devletin tek bir fert veyahut bir zümre tarafından idare edi lmesi için her 
ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse aynı ceza ile cezalandı
rılır. 

3. Anayasanın tanıdığı kamu haklarını ırk mülâhazasiy le k ısmen ve

ya tamamen kaldırmayı hedef tutan veya millî duygular ı yoke tmek veya 

zayı f latmak için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan k imse bir 

y ı ldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

4. Yukar ık i fıkralarda yazılı fiilleri övenler, birinci ve ikinci f ıkralarda 
yazıl ı hal lerde beş yıla kadar ağır hapis ve üçüncü fıkrada yazıl ı halde al
tı aydan iki yı la kadar hapis cezaları ile cezalandırı l ırlar. 

5. Yukar ık i f ıkralarda yazılı fiilleri 141 inci madden in 6 nci f ıkrasın
da yazıl ı kimseler arasında veya aynı fıkrada tasrih edilen yerler iç inde 
işl iyenlere veri lecek ceza üçte bir nispetinde artırılır. 

6. Yukar ık i f ıkralarda yazılı fiiller neşir vasıtası ile işlendiği takdirde 
veri lecek ceza yarı nispetinde artırılır. 

7. Bu maddede yazılı suçları işl iyenlerden biri suçu ve diğer failleri 

son tahkikat açı l ıncaya kadar yetkili makamlara ihbar ettiği ve bu ihba

rın doğruluğu anlaşıldığı takdirde hal ve şartlara ve hâdisenin hususiyet

lerine göre ağır hapis ve hapis cezaları dörtte bire kadar indirilerek hük-

molunabi l ir . 

İKİNCİ M A D D E - Bu kanun yayımı tarihinde yürür lüğe girer. 

Ü Ç Ü N C Ü M A D D E - Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür . 

10 Aral ık 1951 
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Bir sosyal sınıfın diğer sınıflar üzerinde tahakkümüne veya bir sosyal 
sınıfı kısmen veya tamamen ortadan kaldırmağa veya memleket içinde 
müesses iktisadî veya sosyal nizamları yok etmeğe matuf birleşmeler ta
sarının 141 inci maddesi hükmüne dahil olmaktadır. Fakat bütün bu fa
aliyetler için gayenin cebir yolu ile tahakkuk ettirilmesi unsurunu ihtiva 
etmesi icap eder. Yalnız şu noktayı bilhassa gözönünde tutmak lâzımdır. 
Cebrin istimal edilmiş olması bahis mevzuu değildir. Cebir istimal edil
miş ise zaten suç 141 inci maddeden çıkar, daha ağır bir suç haline ge
lir. Burada bahis mevzuu olan bu işleri cebir yolu ile tahakkuk ettirmek 
saikıdır. Bilindiği veçhile kanunumuzda saik üç şekilde yer alır. Saik ba-
zan müdeaddit suçları birbirinden ayırıcı bir ölçüdür. Meselâ evlenmek 
niyeti ile kaçırmak ile maddî menfaat temini maksadı ile kaçırma. Her iki 
hadisede kaçırmak bahis mevzuudur. Fakat saik bu iki suçu birbirinden 
tefrik eder. Bazan saik kanunda şiddet sebebidir. Bazan da saik suçun 
ikinci derecede manevî unsurudur, Türk bayrağını bulunduğu yerden in
dirmek suçunda olduğu gibi. Bu fiilin suç olması için sadece indirmek 
iradesi kâfi değildir. Bunu hakaret niyeti ile yapmak lâzımdır. Saika, böy
lece suç unsuru olduğu hallerde, hususî kast ismi veriliyor. İşte burada 
da cebir unsuru komünistlik suçunda hususî kasttır. Binaenaleyh cebir 
unsuruna başka mânalar vermek veya hakiki mânasını anlamadan cebir 
unsurunu kaldırmağı istemek yanlış olur, esasen cebir kullanma saiki 
mevcut olmayan bir fikir, bir faaliyet sosyalist telâkkilere dayansa bile, 
komünizm değildir. 

Cebir kullanma saiki hususî kast halinde kanunda yer almazsa ki 
maalesef merî kanunda bu böyledir, şu dört netice ortaya çıkar: 

1. Cebir unsuru konulmazsa bütün siyasî teşekkülleri yok etmek 
mümkündür. Bu sebeple merî kanun çok tehlikelidir. 

2. Cebir saiki kanunda yer almazsa demokrasi yıkılır, ferdin fikir hür
riyeti çiğnenir ve 141 inci maddeye girmiyecek sosyal bir fikir tahayyül 
etmek dahi mümkün olmaz. 

3. Cebir saiki unsur sayılmazsa bilhassa şu iki şey tehlikeye girer: 

Matbuat hürriyeti ve kürsü hürriyeti. 

İşte, bu iki hürriyeti de koruduğu için, tâdil tasarısının bu hususu te-
allûk eden hükümlerini, doğru bulmaktayız. 

Prof. Dr. Faruk EREM 

2596 



BASINDAN SEÇMELER 

MECLİS'TEKİ MÜNAKAŞALAR (*) 
- I -

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı yeniden günün başlıca konusu olmuştur. 

Değiştirilmekte olan maddeler, doğrudan doğruya siyasî hakları, fikir 
hürriyetini ilgilendirmektedir. Üzerinde en çok münakaşa edilen hüküm
ler 141, 142 ve 163 üncü maddelerdedir. 

Cuma günü Mecliste öne sürülen mütalaalardan iki nokta hakkmda-
kiler hakikaten ehemmiyetle dikkati çekecek mahiyettedir. 

Sağ ve sol ifrat cereyanları etrafında şu münakaşa yapılmıştır: Bir kı
sım milletvekilleri sağdan ve soldan gelen hürriyet düşmanı ve tahak-
kümcü tahriklerin birbirinden ayrılamıyacak kadar eşit tehlikeler oldu
ğunu söylemişlerdir. Hükümetin de tasarıyı Meclise sunarken bu fikirde 
olduğu, zira sağ ve sol ifratlara karşı aynı tasarıda hükümler koymuş bu
lunduğunu işaret etmişlerdir. 

Sol ifratın ne olduğu herkesçe bilinmektedir: Komünizm. 

Komünizmin her memleket için müşterek bir tehlikesi vardır. Bolşe
vik diktatoryası kurmak ve hürriyeti boğmak. Liberal demokrasilerdeki 
hürriyet teminatından faydalanarak iktidara geldikten sonra, hürriyetle
ri kaldıracağını komünizm inkâr etmemektedir. 

Diğer hürriyetleri elden kaçırmamak için, bolşevik diktatoryasına gö
türecek olan komünistliğe serbestlik tanımamak savunulabilir bir tezdir. 

Bu umumi ve mücerret tehlike yanında bir başka tehlike daha vardır: 
Türkiye gibi bolşevik dünyasının sınır komşusu olan bir memlekette, ko
münistlik devletin bağımsızlığına, ülke bütünlüğüne ve millet varlığına 
karşı yakın ve öldürücü bir tehdittir. Bilhassa Sovyet Rusya, 1921'den 
itibaren Türkiye'ye karşı güttüğü dostluk politikasını bırakıp, Doğu illeri 
ve Boğazlar üzerinde bağımsızlığa ve ülke bütünlüğüne aykırı tekliflerle 
ortaya çıktıktan sonra, komünistlik bir yabancı emperyalizmin silâhı ol
muştur. 

Bundan dolayı komünistlikte, herhangi bir hürriyet düşmanı doktrin
den daha fazla tehlike görme bu bakımdan yerindedir. Diğer hürriyet 
düşmanı doktrinler devletin kaderine hâkim oldukları takdirde hürriyet 
elden gidecektir, Fakat komünistler iş başına gelince hem ferd hürriyet
leri, hem millet varlığı ve hem de devletin bağımsız hüviyeti ortadan kal
kacaktır. Peyk memleketlerde görülen hal ile karşılaşılacaktır. 

(*) Ulus Gazetesi: 25 Kasım 1951 
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Ancak bugün komünizm ender hallerde gerçek hüviyeti ile ortaya çık
maktadır. 

Ortadoğu memleketlerinde, gayeye ulaşmak için bütün vasıtaları 
meşru sayan kominformun maske olarak kullandığı âletler sağ cereyan
lardır. İran'da ve bütün Arap devletlerinde açıktan komünistlik yürüme
diği için komünizmin tam zıddı cereyanların arkasına saklanan komin-
form ajanları, zemini bu yoldan hazırlamaktadırlar. 

İran'da son beş yılın gelişmeleri ehemmiyetle gözönünde tutulmalıdır: 
Evvelâ komünist temayüllü Tudecilerle iş görülmeğe çalışılmıştır. Sonra 
açıktan komünistliğin rağbet görmediği anlaşılmıştır. Bunun yerine irti
ca, yabancı düşmanlığı gibi sağ ifratlar ele alınmıştır. Bütün komünist 
metodları bu yoldan kullanılmaktadır. Kominformun itibardan düşür
mek istediği devletlere karşı cahil halkın millî ve dinî duyguları tahrik 
edilmektedir. Komünist emellerine engel olabilecek zekâ, kuvvet ve itibar 
sahibi devlet adamları çürütülmektedir. Bunu yaparken çok ustalıklı ha
reket edilmektedir. Samimiyetle çalışan birçok kimseler kominformun 
ekmeğine yağ sürdüklerinin çok defa farkına bile varamamaktadırlar. 

Bu yazdığımız olaylar bütün Avrupa basınında tafsilâtla aksettiril
mektedir. Bir tahmin veya yakıştırma karşısında değil, sabit olmuş bir 
taktik karşısında bulunulmaktadır. 

Dünyanın en usta casus şebekesi kominformun emrindedir. Her 
memleket koministliğe karşı şiddetli cezalar koyarken, açıktan komü
nistlik yapmakla hedefe varılmayacağını kominform çoktan anlamıştır. 
Bu sebepten dikkati sola çekip sağdan ilerlemektedir. Şunu da ilâve ede
lim ki, yerine göre akisini de yapabileceğinden şüphe olunmamalıdır. Ya
ni dikkati sağa çekip, soldan ilerlemiye çalışması daima mümkündür. 

Kısaca: kominform, gayet oynak, uyanık ve imkânları geniş bir casus
luk şebekesidir. Onunla mücadele bu yüzden çok güçtür. Her memleke
tin özelliklerine göre değişen taktikler kullanılmaktadır. Büyük Millet 
Meclisinde vatansever bir gayretle en tesirli ceza müeyyidesini aramakta 
olan milletvekilleri doğrudan doğruya komünistliğe karşı, kanun saha
sında tedbir düşünürken, kominformun Ortadoğu memleketlerinde han
gi maske arkasında iş gördüğünü elbette hatırdan çıkarmıyacaklardır. 
Eğer, solu tıkayalım yeter, diyerek, sağ açık bırakılırsa, kominform fev
kalâde oynak ve kaygan taktiği ile sağdan hücum edecek, yüzünde zama
na ve zemine uygun bir maske ile, işini görmeğe devam edecektir. 

Ortadoğu memleketlerinde kominformun sağ ifratı nasıl kullandığına 
dair Hükümetin elinde yeter bilgi olacaktır. Yoksa da hemen toplaması 
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kaabildir. Milletvekillerine bu hususta izahat verilmesindeki faydayı ha
tırlamayı vazife sayarız. 

Kanun müeyyidesi büyük tehlikeye karşı alınacak tedbirlerden biri
dir. Fakat hâdise, daha ziyade muazzam ve emsalsiz bir casusluk hadi
sesidir. Ve tesir bu surette ancak aynı neviden tedbirlerle karşılanabilir. 
Ceza konurken solu ve sağı kapamalı, ama koymakla pek az şeyin yapıl
mış olacağı da unutulmamalıdır. 

Cuma günkü münakaşalarda dikkati çeken diğer husus, 141 inci 
maddedeki "cebir" unsurunun lüzumu ve lüzumsuzluğu hakkındaki mü
talâalardır. Bu meseleyi yarınki yazımızda inceliyeceğiz. 

Nihat ERİM 

MECLİS'TEKİ MÜNAKAŞALAR (*) 
- II -

Cuma günkü münakaşalarda, sağ ve sol ifratlar hakkında ortaya ko
nan mütalâalar üzerindeki bazı düşüncelerimizi dün yazmıştık. 141 inci 
maddedeki "Cebir" unsuru etrafında da birbirine zıt fikirler öne sürül
müştür. Bugün de bu meseleyi inceliyeceğiz. 

Tasarının Meclis müzakeresine sunulan 141 inci maddesinin 1 inci 
fıkrası şudur: 

"Bir sosyal sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis 
etmeğe veya bir sosyal sınıfı cebir yolu ile kısmen veya tamamen ortadan 
kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadî veya sosyal nizamla
rı cebren yoketmeğe matuf cemiyetleri her ne suretle ve nam altında olur
sa olsun kurmağa tevessül, teşkil, tanzim veya sevk ve idare eden yahut 
bu hususlarda yol gösteren kimse sekiz yıldan 15 seneye kadar ağır ha
pis cezasiyle cezalandırılır." 

Bu fıkrada, bir sosyal sınıfı yoketmek teşebbüsü ancak cebre dayan
dığı takdirde suç sayılmıştır. Gene, memleket içinde müesses iktisadî ve
ya sosyal cereyanları yoketmek teşebbüsü de cebre dayandığı takdirde 
ceza görecektir. 

Hükümet maddeyi Meclise bu şekilde getirmiştir. Adalet Komisyo
nunda, (Cebir) kullanmadan yapılacak teşebbüslerin de suç sayılması 
teklifi öne sürülmüş, münakaşalar sonunda red edilmiş. Cuma günkü 
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müzakereler esnasında, (Cebir) unsuru aranacak olursa, komünistlerin 
cezadan kurtulacakları, çünkü komünizmin maksadına ulaşmak için her 
zaman cebir kullanmadığı iddia edilmiş. Başbakan, Yardımcısı ve Adalet 
Bakanı maddeden (Cebir) kaydının çıkarılması teklifine Hükümetin de 
katıldığını kürsüden uzun izahlarla birlikte beyan etmişler. 

Cebir şartının maddede kalması tezini savunanlar ise, cebir aranma
dığı takdirde sosyalist partilerinin Türkiye'de yasak edilmiş olacağını söy
lemişler. 

Bu konu etrafında hatıra gelen bazı mütalâaları ortaya koymak isti
yoruz. 

Evvelâ şu noktayı ele alalım: 

Farzedelim ki 141 inci maddeden (Cebir) şartı kaldırıldı. Madde o za
man komünist partisine veya komünist fikirlere, tertiplere karşı kapıları 
kapatmış olacak mıdır? 

Bu sorunun cevabını verebilmek için komünistliğin bütün unsurları
nı ihtiva eden bir tarifini bulmak lâzımdır. Bunun ne kadar güç bir iş ol
duğu malûmdur. Nitekim Hükümet de, Adalet Komisyonu da, doğrudan 
doğruya, "Komünist" kelimesini maddeye yazarak işin içinden çıkama
dıklarından, komünistliği başka ifadelerle çerçevelemek istemişlerdir. 
Fakat yukarıya aynen kaydettiğimiz 141 inci maddenin 1 inci fıkrası kâ
fi midir? 

Az çok aydınlatıcı bir metinden faydalanalım. III üncü Enternasyonal 
Statüsünün 1 inci maddesi diyor ki: 

"İşçilerin milletlerarası derneği olan komünist enternasyonali, muh
telif memleketlerdeki komünist partilerinin cihanşümul bir tek komünist 
partisi halinde teşekkülüdür. Proletaryanın dünyaşümul ihtilâlinin yol 
göstericisi ve teşkilâtçısı, komünist prensibinin ve hedeflerinin şampiyo
nu olan komünist enternasyonali işçi sınıfının ve büyük fakir köylü kit
lelerinin ekseriyet kazanması, komünistliğin prensipleri ve hedefleri, pro
letaryanın dünyayı kaplıyacak diktatörlüğünün kurulması. Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetinin cihanşümul federasyonu, sınıfların tamamen ilga
sı ve komünist cemiyetinin birinci merhalesi olan sosyalizmin gerçekleş
mesi için mücadele etmektedir." 

Birinci Cihan Harbinden sonra, 1920'de toplanmış olan III üncü En
ternasyonal Kongresinin ortaya koyduğu bu ifadede, her memleketteki 
komünist teşekkül ve cereyanlarının hüviyeti hakkında işaretler bulun-
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maktadır. Fakat hemen ilâve edelim ki komünist partiler, daima bu un
surların hepsini meydana koyarak faaliyete geçmektedirler. Diğer taraf
tan Kari Marx'tan, Engels'ten, Lenin'den Troçki'den, Stalin'den veya da
ha birçoklarından geçerken komünistlik yeni usuller, yeni esaslar almış 
ve bazı usulleri ve bazı esasları terketmiş veya değiştirmiştir. Teşhis koy
mak, bundan dolayı pek kolay değildir. 

141 inci maddenin 1 inci fıkrası (Cebir) kayıt ve şartından sıyrılmış 
olsa dahi, bütün komünist teşebbüsleri cezaya çarptırılacak mıdır? III 
üncü Enternasyonal işçilerle birlikte büyük köylü kitlelerini de kazan
mak için formül düşünmüş ve koymuştur. Komünist olduğunu itiraf et
meksizin, bu iki zümreye ekseriyet sağlamak istediğini söyliyerek ortaya 
çıkacak bir teşekkülü, herhangi bir sosyalist veya çiftçi partisinden ayır
mak kolay olmıyacaktır. 

Dahası var: 

141 inci madde şu noktayı açık bırakmaktadır: Adı açıktan komünist 
olan, fakat programında bir sosyal sınıfı ortadan kaldırmaktan, müesses 
iktisadî ve sosyal nizamı, topyekûn yoketmekten bahsetmiyen bir parti
ye ne muamele yapılacaktır. 

Maddede (Komünist) kelimesi yer almadığına göre, sadece komünist 
adını taşımak suç olmıyacaktır. Faaliyetinin hedefine bakılacaktır. Adı 
komünist olan ve faaliyetinin hedefleri arasında bu maddede işaret edi
len hususları göstermiyen parti olur mu hiç? diyecekler bulunabilir. On
lara İngiliz Komünist Partisinin 1950 seçimlerinden önce dağıttığı şu iki 
broşürü okumalarını tavsiye edeceğiz: Buhranı karşılamak için komünist 
siyaseti, Britanya için sosyalist yolu. 

Bu iki broşürdeki programla ortaya çıkacak bir komünist partisini, 
141 inci madde, cebir şartı aranmasa dahi cezalandıramıyacaktır. 

Bu durum karşısında maddenin, varılmak istenen hedefe götürmesi 
şüphelidir. Herhangi bir yargıç bilirkişiden rapor istemek zorunda kala
caktır. Çünkü komüniste teşhis koyarken, komünst olmıyanı yakmamak 
hakikaten bir ihtisas işi halini almıştır. Bilirkişi dahi, ağır bir cezaya çar
pılacak olan fikir suçlusu sanığına komünist demeden evvel, hem ilmî 
bakımdan, hem vicdan bakımınından büyük sıkıntı çekecektir. 

Şu halde çare, tedbir ne olmalıdır? 

Dünkü yazımız da işaret ettiğimiz üzere, komünistlik bugün her 
memleketten çok Türkiye için bir yabancı devletle veya bir yabancı teşki
lâtla, kendi milleti aleyhine işbirliği mahiyetini almıştır. Bundan dolayı 
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suç unsurlarını bu noktadan koymak lâzımdır. İsviçre Ceza Kanununa 
1951 yılı başında komünistliğe karşı müeyyideler konurken mesele bu 
yönden ele alınmıştır. 

İsviçrelileri bu yola gitmeğe mecbur eden güçlükler işte bugün bizim 
de karşımızdadır. İsviçre her müeyyideyi, "Yabancı ile işbirliği" ve "Ana
yasaya aykırılık" noktalarından koymuştur. 

Biz de öyle yapmazsak, komünistler 141 inci maddeden cebir unsu
ru kalksa da kaçabileceklerdir. Ve üstelik cebir unsuru kalktığı takdirde, 
komünist olmıyan, meselâ sosyal demokrat olan bir teşekkül veya faali
yet ceza tehdidi altına girmiş olacaktır. 

Bu sonuncu noktayı aydınlatmak için bir misal verelim: İngiliz İşçi 
Partisi ki Marx'cı bile sayılmaz 141 inci maddenin 1 inci fıkrası İngilte
re'de konsaydı ve cebir şartına maddede yer verilmiş olsaydı, serbestçe 
faaliyette bulunamazdı. Çünkü İşçi Partisinin programında şu madde 
vardır: 

"4. E. ve kafa işçilerine, emeklilerinin tam semeresini sağlamalı, ve is
tihsal, tevzi ve mübadele vasıtalarının müşterek mülkiyeti esasları üze
rinde hakkaniyete en uygun ve mümkün tevzii yapmak, ve her faaliyet 
sahasının ve hizmetin halk tarafından idare ve murakabesini mümkün 
olan en iyi şekilde sağlamak". 

Görülüyor ki, bir sosyal demokrat partisi olan İngiliz İşçi Partisi gibi 
bir teşekkül, kapitalist bir "memleket içinde müesses iktisadî ve sosyal 
nizamları yoketmeğe matuf faaliyet için kurulmuş sayılacak bir partidir. 
Zira, kapitalist memleketlede "müesses iktisadî nizam", istihsal, tevzi ve 
mübadele vasıtaları ferdin, hususî şahısların mülkiyeti esası üzerinde iş
lemektedir. Bu nizamı topyekûn yoketmek ve yerine "müşterek mülkiyet" 
(Common ownerahip), kollektivist bir cemiyet nizamı kurmak İngiliz İşçi 
Partisinin olduğu gibi bütün sosyal demokrasilerin hedefidir. 

Bu çeşit sosyalist partiler ancak cebir unsuru maddede yer aldığı tak
dirde, ceza tehdidinden uzak kalabilecektir. Çünkü, sosyal demokrasinin 
(Cebir) ile alışverişi yoktur. Demokratik usullerle hedefine ulaşmak eme
lindedir. Üstelik İngiliz İşçi Partisi "millî" dir. Şunu da kaydedelim ki ih
tilâlci olan komünizme karşı en kuvvetli panzehir sosyal demokrasidir. 
Ceza Kanununa onun gelişmesine, nefes almasına sed çekecek müeyyi
deler koymaktan kaçınmak lâzımdır. Komünizmi önliyelim derken, ko
münizmin düşmanını öldürmek talihsiz bir hareket olur. 

Nihat ERİM 
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Vatandaşın hür düşünebilmesi demokrasinin en başta gelen temina
tıdır. Bütün rejimlerden ziyade, demokraside vatandaş kendini muraka
be zorundadır. Vatandaş memleket meseleleri üzerinde düşünmek ve 
hür düşünmek mecburiyetindedir. "Düşünmek" ile "Hür düşünmek" ay
nı şey değildir. Menfaatleri ve insiyakı duyguları dışında düşünebilen ki
şi fikir hürriyetinin sübjektif imkânlarına sahip demektir. Menfaatleri ve 
insiyakı duygularına göre düşünen kimse fikir hürriyetinin sübjektif im
kânları bakımından hür değildir, esaretin eşiğindedir. Çünkü böyle dü
şünenler, sonunda düşünemez olurlar. 

O halde umumî meseleler üzerinde düşünürken ve bilhassa hüküm 
verirken, kanaat izhar ederken, bizzat kendi kendimizi, murakabe etmek 
zorundayız. Bu, vatandaşın en büyük demokratik vazifesi budur. 

Her şeyden evvel basit hükümlerden kaçınmak lâzımgelir. Andre Ma-
urois bunu, şöyle ifade etmektedir: masa başında oturan bir iktisatçının 
şu cümleyi yazdığı farzolunsun: "Ücretleri artırınız, iştira kudreti artar, 
iktisadî kriz sona erer." Güzel bir cümle. Bu cümledeki kelimeler birbiri
ne çok uygun düşmektedir. Hattâ bu cümlenin doğru bir fikri ifade edi
yormuş gibi bir görünüşü de vardır. Bu cümledeki fikri tatbik edelim. İk
tisadî kriz sona ermiyecektir. Niçin? Çünki kelimelerle, gerçek arasında
ki boşluk büyüktür. Gerçek eğer muğlak bir şey ise cümlelerin sadeliği 
gerçeğe uygun düşmez. Basit fikirler büyük kütle tarafından derhal be
nimsenirler, fakat gerçek daima muğlak olmakta devam eder. Basit poli-
takanın vasfı kolay taraftar bulmasıdır. Fakat bu vasıf aynı zamanda 
onun kusurudur da. 

Fikir hürriyetinin sübjektif imkânlarını sağlamak vatandaşın elinde
dir. Bir mesele hakkında hükmünü verirken vatandaş daima kendi ken
dini ve vermek istediği hükmü tahlil etmelidir. Baruk ve Bachet'ten mül
hem olarak aşağıda naklettiğimiz hususlar, yanlış hükümleri göstermek 
bakımından faydalıdır. "Tahlilci hükümler"in en isabetli hükümler oldu
ğu bu yazımızın neticesini teşkil edecektir. 

a) İyi his hükümleri: Bunlar gayrî insanî fiil ve hareketlere karşı der
hal husule gelen hükümlerdir. Bir hastahanenin bir tarafı kaabili tedavi 
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kimselere, diğer tarafı iyileşmesi imkânsız hastalara tahsis edilmiş ve bü
tün ihtimam birincilere inhisar ettirilmiş, ikinciler tamamiyle ihmal edil
miş olsun. Böyle bir durumun "Gayrî insanî" olduğunu söyliyen kimse 
bir "iyi his hükmü" vermiş demektir. 

b) Haksız hükümler: Bir haksızlığı mazur görebilen hüküm şekilleri 
"haksız hükümler"dir. Hakkında delil mevcut olmadığı halde, meçhul ka
lan bir suçlu yerine, diğer bir kimseyi, başkalarına ibret olsun diye ceza
landırmağı doğru bulan bir hüküm haksızdır. "Hak kuvvetlinindir" hük
mü de ekseriya bu gruba girer. 

c) Faydalı hükümler: Bunlar ferdi nazara almıyan, yalnız cemiyetin 
veya topluluğun menfaatini gözeten hükümlerdir. Diğerlerinden daima 
fazla çalışan ve mesaî saatinden sonra dahi vazifesine devam eden bir 
memur bir gün daireden çok geç çıktığı halde devam defterini imzalama
yı unutmuş ve daire âmiri de bu memuru cezalandırmış olsun. Bu hâdi
se karşısında "daire disiplini ve nizamı her şeyden üstündür" demek fay
dacı hüküm vermektir. Halbuki aynı hâdise hakkında, iyi bir his hükmü 
şöyle olacaktır: "İnsan nizamname için değil, nizamname insan içindir." 
Tedavisi imkânsız hastalar üzerinde tehlikeli tıbbî tecrübeler yapılıp ya-
pılamıyacağı münakaşa edilmektedir. "Nasıl olsa ölecekler, hiç olmazsa 
cemiyet için faydalı olarak ölsünler" demek de faydacı hüküm vermek 
olur. 

ç) Müşahedeci hükümler: herhangi bir muhakemeye dayanmıyan, sa
dece olanı kabul eden hükümlerdir. Bir seçimde rakiplerden birinin di
ğerini mağlûp etmek için iftiracı propaganda yaptığı farzolunsun "Siya
sette her şey mübahdır" demek müşahedeci hüküm vermektir. 

d) Çifte hüküm: bu hükümler iki zıt menfaati (meselâ ferdin menfaati 
ile, cemiyetin menfaatini) birlikte ele alır. Fakat bunlardan bir terkip yap
maz ve netice çıkarmaz. Haksız yere ve başkalarına ibret olsun diye bir 
kimsenin cezalandırılması hâdisesinde şu tarzda hükümler vermek çifte 
hüküm vermektir. "Suçlu olmıyanın cezalandırılması adalete uymaz. Fa
kat haksız olsa dahi ibretin faydası yok değildir", veya "Yapılan muame
le haksız, fakat zaruridir", "Haksız, fakat pratik bir hal çaresidir." 

e) Mütenakız hükümler: Düşüncede tezat, ekseriya inanabilmek ikti
darının noksanlığından ileri gelir. Andre Maurois'nm dediği gibi "iki kere 
iki dört eder" dedikten sonra "iki kere iki beş eder" diyemeyiz. "Bu elbise 
beyaz" derken aynı elbise siyah diyemeyiz. "Bu memleket hür olmalıdır" 
derken, "Bu memleket zincire vurulmalıdır" diyemeyiz. Maurois'nm mi-
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sallerine şunu da ilâve etmek doğru olur: "Bir memlekette demokrasi ku
rulmalıdır" derken "Bazı hürriyetlerin tahdidinde zaruret vardır" diyeme
yiz. Bu samimiyetsizliğin ifadesidir. Demokarsiye hakikaten inananlar, 
hürriyetin suistimalinden korkmazlar. Hürriyet daima suistimal edilmiş
tir. Eğer matbuat suçlarını ortadan kaldırmak istersek en iyi çare mat
buat hürriyetini kaldırmaktır. Gümrükleri kaldıralım, kaçakçılık suçu da 
kalkar. Bu formülü hürriyete tatbik etmek mümkündür. Hürriyetin su-
istimaillerini önlemek için en iyi çare, hürriyeti kaldırmaktır. İşte tezatlı 
düşüncelerle varılan netice (!). 

Yukarıdaki hüküm şekillerinin hepsi hatalıdır. En iyisi tahlilci hü
kümlerdir. Bunlar müteaddit faktörleri mezcedip müteaddit isteklere 
(meselâ hem cemiyet, hem fert menfaatına veya hem ahlâk telâkkilerine, 
hem pratik mülhazalara) uygun netice çıkaran hükümlerdir. Dürüst ol-
mıyan bir seçim mücadelesi hakkında "Bu usul çirkindir, bundan başka 
seçmenler üzerinde de iyi tesir yapmaz" tarzında bir hüküm tahlilci hü
kümdür. Kömürün tahdide tâbi tutulduğu devirde hastalara daha fazla 
kömür verilmesini derpiş etmiyen bir hükme muhalefet eden bir hasta 
hakkında tahlilci hüküm şöyle olabilir: "Hastanın nizama karşı gelmesi 
doğru değildir. Fakat nizamnamenin hastaları nazara alması da icabe-
derdi." Yukarıdaki, devam defterini imzalamıyan memur misalinde âmir 
için şöyle hüküm verilmiş olsun: "Fena insan, fakat iyi idareci". Bu hü
küm tahlilci değil, sadece çifte bir hükümdür. Tahlilci hüküm şöyle ola
caktır: "Hem fena insan, hem fena idareci". 

Bu izahlardan anlaşılacağı veçhile ancak tahlilci hükümler doğru ve 
isabetlidir. Bütün memleket meselelerindeki hükümlerimiz böyle olmalı
dır. 

Dr. Faruk E REM 
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IX. DÖNEM 
II. Cilt 

DİZİN*» 

(*) Aynı anlama gelen ve kitapta sıkça geçen bazı kelimeler -gönderme yapılnıadan-
sadece birinin başlığı altında toplanmıştır. 
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DİZİN 
- A -

Abadan : 1721 
Abbas Çetin (Kars) : 1340. 1343, 2225. 2400. 2581 
Abdullah Alpdoğan. General : 1880 
Abdullah Aytemiz (Maraş) : 1536 
Abdullah Demirtaş (Elazığ) : 1784 
Abdullah Gedikoğlu (Ankara) : 1500. 1522. 1845, 

1846,2022 
Abdullah Paşa : 1924 
Abdurrahman Boyacıgiller (Zonguldak) : 1343. 

1373. 1385, 1500. 1506. 1537. 1545. 1563-
1564,1570,1583. 1753.2133 

Abdülkadir Kalav : 2182 
Abdiilkadir Kemali Bey : 1363 
AbdUlkadir (Öğr. Yzb.) : 2297 
Abdurrahman Fahri Ağaoğlu (Konya) : 1343. 1361. 

1364. 1381. 1797. 1918. 1957. 1995. 1999. 
2001. 2003. 2005-2008. 2013. 2026. 2030. 
2151.2152. 2165. 2166 

Abidin Nesimi : 2282. 2283. 2288. 2289 
Abidin Potuoğlu : 1729 
Abidin Tekön (İzmir) : 1500. 1524. 2132. 2136. 

2150.2168, 2169 
Adalet Bakanı : 1336. 1341. 1361, 1370. 1375. 

1386. 1403. 1419, 1533. 1569, 1589. 1594. 
1596. 1597. 1606. 2227. 2258. 2314. 2340. 
2341. 2359. 2393. 2446. 2447. 2449. 2450. 
2453. 2517. 2551. 2581, 2588. 2591. 2600 

Adalet Bakanlığı : 1334. 1336. 1419. 1560. 1784. 
2203. 2227. 2343. 2349. 2410. 2565 

Adalet Komisyonu (Adalet Encümeni) : 1333. 1336. 
1348. 1351. 1352. 1359. 1365. 1377. 1378. 
1389. 1394. 1397. 1403. 1408. 1414. 1435. 
1438. 1443. 1447. 1453. 1464. 1466. 1467. 
1484- 1487. 1490. 1495. 1506. 151 1. 1513. 
1530, 1533. 1535. 1540. 1542. 1543 4 545. 
1548, 1550. 1559. 1560. 1563. 1565 -1567. 
1570. 1572, 1579. 1583. 1592. 1595, 1613. 
1627. 1666. 1736. 1742. 1748. 1760. 1786. 
1794. 1795. 1837. 1844. 1884, 1967. 1968. 
1986. 1988. 1991. 1992. 2018. 2020-2023, 
2028, 2109. 2245. 2246. 2252. 2257. 2258. 
2335. 2336. 2364. 2381. 2386. 2387. 2420, 
2424. 2425, 2429. 2449. 2451- 2453. 2488. 
2508. 2517. 2518. 2537-2542. 2545. 2551, 
2552. 2554-2556, 2599. 2600 

Adana : 1363. 1456. 1481. 1555. 1601. 2287. 2288. 
2394.2494 

Adana Türk Ocağı : 1869 

Adliye Encümeni : 2239, 2251, 2259, 2470 
Adliye Harç Tarifesi Kanunu : 1785 
Adliye Vekili : 1421 
Adliye Vekilliği : 2085 
Adnan Adıvar: 2088. 2332 
Adnan Cemgil : 2296 

Adnan Menderes (İstanbul. Başbakan) : 1334. 1341. 
1368. 1369. 1371. 1375. 1377. 1390. 1418. 
1426. 1495. 1499. 1624. 1632. 1666. 1670. 
1673. 1740. 1744. 1747. 1750. 1751. 1834-
1836. 1883. 1890, 1892. 1936. 2039, 2040. 
2044. 2046. 2078. 2114. 2115. 2203. 2253. 
2260. 2261. 2315-2317. 2319. 2324-2327. 

2339. 2345. 2347. 2349. 2350, 2354-2358, 
2361. 2388. 2390. 2392-2396. 2408. 2411. 
2413-2418. 2425. 2445. 2448-2451. 2454-
2457. 2491-2494. 2496. 2500 

Adnan Menderes Hükümeti : 1390. 1641. 2045. 
2340. 2344. 2452 

Adnan Tüfekçioğlu (Sivas) : 1996. 1997 

Af Kanunu : 218! . 2183. 2185. 2186. 2189. 2191. 
2198.2199 

Afrika : 1985. 2112 
Afyon : 1656 

Agah Erozan (Bursa) : 1784 
Ağrı : 1652 
Ağrı Dağı : 2394 

Ahilya Moshos (İstanbul) : 1340. 1562. 1563. 1584. 
1585. 1792. 2237 

Ahmet Başıbüyük (Çorum) : 1484. 1572. 1584, 
1586. 1587. 1590. 1593. 1595. 1995. 2011. 
2013. 2409. 2549. 2551. 2558. 2561-2563. 
2577-2581. 2584. 2585 

Ahmet Cevat : 2273 
Ahmet Emin Yalman : 1624, 2057. 2086 
Ahmet Gürkan (Tokat) : 1537. 1797. 1891. 2003, 

2006-2008, 2257. 2316. 2317. 2373. 2422. 

2423. 2442. 2461. 2462. 2469. 2508. 2522. 

2523. 2536. 2558-2560. 2575-2577 
Ahmet Hamdi Başar (İstanbul) : 1402. 1403. 1534. 

1538. 1681. 1685. 1687. 1688. 1692. 1700. 

1946. 1949. 1950. 2134. 2172. 2183 
Ahmet İhsan Gürsoy (Kütahya) : 1495. 2007, 2008 
Ahmet Kavuncu (Kütahya) : 2007 
Ahmet Keskin (Kastamonu) : 1538 
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Ahmet Kocabıyıkoğlu (Balıkesir) : 1537 
Ahmet Kemal : 2190 
Ahmet Kemal Varınca (Gümüşhane) : 2238. 2314. 

2315. 2331. 2333. 2407. 2422. 2423. 2505. 
2508. 2558. 2582 

Ahmet Morgii : 2404 
Ahmet Remzi Gürkan : 2030 
Ahmet Sami m : 2374 
Ahmet Şenkıl : 2189 
Ahmet Tokuş (Antalya) : 2404 
Ahmet Topçu (İstanbul) : 1538. 2132. 2137 
Ahmet Veziroğlu (Afyon) : 1497. 1534. 1582. 1795. 

2018. 2026. 2134. 2333. 2506. 251I. 2516 
Akdağmadeni : 2340 
Akhisar : 2278 
Akif Akgüç : 2041 

Akif Sanoğlu (Antalya) : 1727. 1795. 1797. 1832. 
1843. 1885.2016. 2026. 2134. 2183 

Aklana Vadisi : 2368 
Aksaray : 2310 
Aksayı Şark : 1863 
Akşam Gazetesi : 1868 
Alaattin Tepesi : 1735 
Alaeddin Tiritoğlu : 1749.2041 
Aleksandr (Kral) : 1863 
Aleksandra : 2368 
Aleksi Karel : 2368. 2379. 2385 
Alfredo Rocco : 2376. 2377. 2387 
Ali Fahri İşeri (Balıkesir) : 1343. 1381. 1413. 1449. 

1451. 1697. 1769.2012. 2013. 2440 
Ali Hikmet Bengi : 1601. 1602 
Ali İhsan Sabis (Afyon. E. General) : 1397. 1486. 

2238.2257 
Ali Kemal Yiğitoğlu : 2326 
Ali Naci Duyduk (Giresun) : 1908. 2505 
Ali Rıza Kılıçkale (Kayseri) : 1537. 1538. 2421 
Ali Rıza Pehlevi : 1863 
Alman Ceza Kanunu : 1571 
Alman Milleti : 1399 

Alman. Almanlar : 1418. 1726. 1924. 2035. 2303. 
2305. 2466 

Almanca : 2388 

Almanya : 1450. 1636. 1696. 1827. 1863. 1871. 
2040. 2096. 2203. 2220. 2272. 2303. 2323. 
2377. 2379.2388. 2529 

Altın Zincir: 2250 

Amerika : 1398. 1417, 1422. 1502. 1645, 1692. 
1693. 1695. 1720. 1722. 1857. 1859. 1924. 

2070. 2110. 2156. 2265. 2296. 2297. 2308. 
2310. 2338. 2442. 2460. 2482. 2487. 2490. 
2521 

Amerika Birleşik Devletleri : 1696. 2370. 2410 
Amerikan : 1357. 1924. 2068. 2265. 2266. 2295. 

231 I. 2326. 2370. 2430. 2490 
Amerikan Anayasası : 1457. 1525 
Amerikan Doları : 2338 
Amerikan Hükümeti : 1722 
Amerikan İstiklâl Beyannamesi : 1457 
Amir İbnilas : 2323 
Amme Alacakları Kanunu : 1727 
Aınsterdam : 2436 

Anadolu : 1459. 1652. 1661. 1758. 1866. 1982. 

1983. 2124. 2189. 2271. 2273. 2289. 2311. 

2323. 2324. 2331. 2332. 2385. 2466 
Anadolu Ajansı : 1870 
Anadolu Hisarı : 2039 
Anadolu İhtilali : 1459 
Anadolu Kurtuluş Savaşı : 1983. 1984 
Anafartalar Caddesi : 1402 
Anarşist. Anarşistler: 2244. 2572 
Anarşizm : 2209. 2244. 2246. 2470. 2524. 2572 
Anaslasya : 2368 

Anayasa : 1348. 1353-1355. 1359-1361. 1370. 
1373-1375. 1381. 1382. 1385. 1386. 1408. 
1415. 1419-1421. 1425. 1427. 1430. 1434. 
1437. 1443. 1444. 1446-1449. 1454, 1455. 
1457. 1458. 1461. 1471. 1472. 1476. 1481. 
1484-1495. 1499. 1502-1507. 1509, 1510. 
1523-1525. 1530. 1532-1536. 1539-1541. 
1543. 1554. 1567. 1607. 1608. 1617. 1628-
1630. 1632. 1633. 1636-1641. 1643. 1644. 
1646-1649, 1651. 1652. 1665, 1707. 1728, 
1742. 1745. 1746. 1748. 1780-1783. 1786-
1788. 1793. 1794. 1798. 1799. 1801. 1806. 
1809. 1810. 1812. 1813. 1822. 1824-1828. 
1830. 1833-1835. 1838-1842. 1844-1846, 
1848. 1849. 1852. 1853-1857. 1859. 1870. 
1874. 1881. 1882. 1884. 1887-1892. 1894. 
1896. 1898-1900. 1902-1904. 1909. 1912-
1917. 1919. 1923, 1925-1927. 1929. 1930, 
1933. 1934. 1942. 1950. 1956. 1958. 1959. 
1972-1974. 1978. 1980. 1987-1990. 1992-1994. 
1997. 1998. 2014. 2015. 2019. 2020. 2023. 
2036. 2038. 2039.2042-2044. 2057-2060. 2062. 
2063. 2065. 2070. 2074. 2080. 2082. 2084. 
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2087. 2098. 2099. 2103. 2104. 2108-2112. 
2117-2121. 2153. 2204. 2205. 2210. 2222. 
2230-2232. 2253. 2339. 2344. 2359. 2361. 
2367. 2374. 2377. 2421. 2436. 2444. 2445, 
2451.2516-2518.2521,2524.2526-2530. 2574. 
2576. 2577. 2590. 2591 

Anayasa Komisy onu (Encümeni) : 1334. 1350. 
1386. 1387. 1426. 1427. 1434. 1447. 1449, 
1455. 1484. 1486. 1487. 1491. 1493. 1495. 
1496. 1498- 1501. 1504. 1509- 1511. 1514. 
1524. 1527. 1528. 1530 -1537. 1539-•1541. 
1543. 1544. 1636. 1637. 1639. 1643, 1648. 
1666. 1729. 1735. 1737. 1741. 1742. 1746-
1748. 1779. 1783. 1785. 1791. 1794. 1796. 
1813. 1821. 1823. 1825- 1827. 1830. 1833. 
1835. 1837- 1839, 1841. 1842. 1844, 1845. 
1863. 1884. 1890. 1892. 1898. 1906, 1914. 
1956. 1987. 1988. 1990. 1998. 2014. 2015. 
2022. 2023. 2038. 2041. 2045. 2087. 2091. 
2093. 2108. 2109,2227 

Andre Mavrois : 2603. 2604 
Andre Vahram Bayar (İstanbul) : 1538 
Anıt Kabir: 1616. 1630 
Ankara: 1352. 1402. 1410. 1423, 1460. 1471. 1555. 

1575. 1600-1602. 1605. 1606. 1616. 1622, 
1625. 1658. 1661. 1663. 1664. 1717. 1725. 
1869. 1890, 1928. 1932. 1982. 1986, 2055. 
2087. 2095. 2123. 2222. 2272. 2273. 2277. 
2278, 2284. 2287, 2288.2296. 2303,2307. 2326 

Ankara Ajansı : 2096. 2098 
Ankara Beled iyes i : 1890. 1032. 2006 

Ankara Halkevi : 1928 
Ankara İmar Komisyonu : 1932 
Ankara Lozan Meydanı : 1601. 1602 
Ankara Radyosu : 2307. 2312 
Ankara Şoförler Derneği : 1602 
Ankara Türk Ocağı : 1741 
Antalya : 1913 
Antidemokratik : 1357, 1359-1361, 1370. 1389. 

1407, 1411. 1412. 1436. 1438. 1443. 1444. 
1448. 1449. 1525. 1526. 1637. 1842. 2035. 
2062. 2065. 2114. 2357-2359. 2361. 2365, 
2375,2377. 2381. 2385. 2483. 2520. 2533 

Antiemperyalist : 2266 
Antinasyonalist- Antinasyonalistlcr: 2464. 2465 
Antioligarşik : 2266 
Antoneska (Mareşal) : 1863. 1871 
Arap : 1390. 1610, 1658. 1666. 1669. 2279. 2302. 

2388. 2598 

Arap Yazısı : 1650. 1651 
Arapça : 1346. 1651 
Arazi Vergisi : 1952 
Arif Hikmet Pamııkoğlu (Giresun) : 1343. 1347. 

1452. 1484. 1498. 1500. 1505-1507. 1536. 
1537.1745. 1797. 1945. 1946. 1958 

Arif Kalıpsızoğlu (Balıkesir) : 1943 
Arif Nihat Asya (Seyhan) : 1767. 2239. 2240-2243. 

2246. 2251. 2318.2334-2337. 2573 
Ari fi ye : 2328 

Arifiye Köy Enstitüsü : 2328 
Aristotales : 1671 
Arnavut : 2388 
Arşinov : 2369 

Artırma ve Eksiltme Kanunu : 1793 
Arzuhal Encümeni : 2190 
Asiye Çifteler Köy Enstitüsü : 2309 
Askerî Ceza Kanunu : 2225. 2231 
Askerî Yargıtay : 2181. 2187. 2191. 2276 
Asuriler : 1415 
Asya : 2302. 2306 
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hk. Kanun : 1335. 

1597 
Atatürk Kanunu : 1601. 1736. 1742, 1875. 1898. 

1912. 2056 
Atatürk"ü Koruma Kanunu : 1386. 1984 
Atıf Benderlioğlu (Ankara Belediye Bşk.) : 1602 
Atıf Topaloğlıı (Ordu) : 2242 
Atilla : 1672 

Atlantik Paktı : 1635. 1718. 2248. 2304. 2490 
Atsız Mecmua : 2388 
Auislinkler : 1459 
Avni Başman : 1500. 1563. 1567. 1569. 1572. 1584-

1586 
Avni Doğan (Yozgat) : 1376. 1425. 1433. 1436, 

1472. 1473. 1485, 1763, 1804. 1805. 1837. 
1845. 2241 

Avni Tan (Afyonkarahisar) : 1578. 1736. 1831, 1907 
Avni Yurdabayrak (Zonguldak): 1537. 1545. 1571. 

1580. 1581. 1585, 1587. 1740. 1742, 1784, 
1885, 2146, 2151, 2157. 2166. 2167 

Avrupa: 1363. 1398, 1460. 1620. 1622, 1655. 1690. 
1715. 1722. 1725. 1726. 1823. 1842. 1847. 

1857. 1859. 1863. 1983, 2035. 2060. 2063. 

2138. 2153. 2211. 2291, 2314. 2323. 2338. 

2370. 2436. 2442. 2495. 2598 
Avrupa Konseyi : 1455, 2490 
Avusturya : 1502. 1863 
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Avusturya Hanedanı : 1867 
Ayan : 2042 
Aydın : 1390. 1426. 2287 
Aydın Gençosman : 1602 
Aydınlık : 2276 
Ayvalık : 2287, 2288 
Aziz Uras : 1375. 2380. 2521 

— B — 
Babaeski : 1450 
Babı Ali Hükümeti : 1651 
Babilliler: 1415 
Baçhet: 2603 

Baha Koldaş : 1590. 1593. 1596 

Bahadır Dülger (Erzurum): 1343. 1385. 1481. 1485. 
1545. 1551. 1557. 1571, 1584-1586. 1589. 
1694. 1696. 1737. 1749. 1797. 1840. 1844. 
1846. 1886. 1925. 1935. 1976. 1994. 2010. 
2015. 2024.2029. 2041. 2257 

Bahreyn : 1721 
Bakanlar Kurulu. Heyeti Vekile. İcra Vekilleri He

yeti : 1334. 1432. 1455. 1544. 1608. 1673. 
1676, 1678-1681, 1684. 1690-1694. 1696. 
1701. 1703. 1705-1708. 1710-1712. 1732. 
1733. 1743. 1771. 1773. 1774. 1785. 1808-
1810. 1812. 1842. 1864. 1865. 1939. 1972-
1977. 1980. 1989. 1994. 1996. 2031. 2032. 
2040. 2048. 2050. 2128. 2132. 2133. 2175. 
2177. 2187. 2198-2200. 2203. 2214. 2227. 
2410 

Bakırköy Dokumacılık Sendikası : 2287 
Baki Erdem : 1563. 2469 
Bakii : 2222. 2271, 2272 
Balıkesir: 1758, 1857. 2287 
Balilla Teşkilâtı : 1871 
Balkan Bağlaşması : 2115 
Balkan Devletleri : 2076. 2371 
Balkan Harbi : 1521 
Balkan Partisi : 2284 

Balkanlar: 1982 
Bandırma : 1449. 1697. 1858 

Barbaros : 1478. 1630 
Barış Sevenler Derneği : 2398 
Baron Hirsh : 1690 
Baruk : 2603 

Basın Kanunu : 2213, 2214. 2217. 2232-2234. 2350. 
2375. 2380. 2381. 2416 

Basmahane İstasyonu : 2136 

Başbakan (Başvekil) : 1351. 1375. 1376. 1378. 
1385. 1386. 1416. 1423. 1463. 1465. 1499. 
1523. 1567. 1621. 1622, 1624. 1626. 1633. 
1665. 1706. 1707. 1742. 1745. 1748. 1766, 
1799. 1810. 1811, 1836. 1844. 1862. 1940. 
2092. 2113. 2115. 2117. 2259. 2315. 2325. 
2326. 2328. 2334. 2349. 2354. 2359. 2386. 
2410, 2411. 2419. 2420. 2430. 2447. 2448. 
2452. 2456-2457-2458. 2483. 2490. 2493, 
2500, 2600 

Başbakanlık : 1334. 1673, 2114. 2115. 2133. 2203. 
2277.2410. 2491 

Başkanlık (Bkz. Riyaset) : 1339. 1589. 1956, 2237. 

2001 

Başkanlık Divanı (Riyaset Divanı) : 1482. 1483. 
1493. 1497. 1543. 1550. 1564, 1565. 1589. 
1829. 1831. 1847. 1886. 2001, 2028. 2240. 
2242. 2513 

Başkumandan : 1460 
Batı : 1641. 1643. 1725 
Batı Medeniyeti : 1610. 1641 
Bayron : 2250 

Bedii Enüstün (Çanakkale) : 1342. 1343. 1356. 
1478. 1500. 1524. 1525. 1537 

Bediüzzaman : 2305 

Bedri Nedim Gökrtil (İstanbul) ; 1506, 1536. 1538. 
1559. 1771. 1842. 1873 

Behçet : 2283 
Behçet Uz : 2322 
Behice Boran : 2296 
Behzat Bilgin (İzmir) : 1343. 1391. 1403, 1514. 

1531. 1796. 1797. 1813. 1814. 1821. 1841. 
1842. 1856, 1945-1950, 1966. 1968. 1969, 
1971. 1974-1976. 1980. 1990. 2005. 2019. 
2 I i 1. 2145, 2184. 2456. 2458. 2480 

Belçika : 1696. 1859. 1870. 2361. 2444, 2445. 2451 
Belgrad : 2312 
Beri yan : 2477 
Berne Muahedesi : 1348 
Besim Besin : 2586. 2587 
Besim Ömer Paşa : 2390 
Beşiktaş : 1630 
Beyoğlu : 2278 
Beypazarı : 1897 
Bilecik : 2283. 2289 
Bina Vergisi : 1952 
Bingöl : 2472 
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Birinci Büyük Millet Meclisi : 1452, 1463. 1477, 
1622. 1625. 1871. 2374 

Birinci Cihan Harbi. (Birinci Dünya Harbi) : 1338. 
1347. 1398. 1626. 1724. 1726. 1797. 2189. 
2370. 2600 

Birinci Kanuni Esasi : 2374 
Birinci Mahmud : 1634 
Birinci Menderes Hükümeti : 2337, 2338 
Birinci Meşrutiyet: 1422. 2374. 2390 

Birkelimmof Grubu : 2284 
Birleşik Amerika : 1852 
Birleşik Amerika Devletleri : 2110 
Birleşik Devletler: 2111 
Birleşmiş Milletler : 1502. 1525. 1640. 1985. 1986. 

2153. 2211.2490. 2531 
Birleşmiş Milletler Anayasası : 2065. 2491. 2492 
Birleşmiş Milletler Anlaşması : 1545 
Birleşmiş Milletler Kurulu : 1455 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı : 1503, 1724 
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyo

nu : 2215 
Bizans Devri : 2323 
Bizans İstilası : 2323 
Boğazlar: 2597 
Bolşevik. Bolşevikler : 1420. 1627. 2197, 2318. 

2331.2332.2398. 2412. 2597 
Bolşeviklik : 1417. 2529. 2530. 2580 
Bolşevizm : 1478. 2258. 2316 
Bonneval : 1634 

Borçlar Kanunu : 1966, 2064, 2096 
Bozkır: 1849 
Bretton VVoods Anlaşması : 1685 
Brezilya : 2127. 2138 
Britanya : 1399, 2601 
Bugün Gazetesi : 2284 
Bukağlı Dede : 1865 
Bulgaristan : 1441. 1863. 2246. 2279. 2302. 2332. 

2526 
Bulgarlar: 2279 
Burdur: 1849 
Burhan Apaydın : 1629 
Burhan Belge : 1720 

Burhanettin Onat (Antalya): 1995.2186,2188-2190. 
2197 

Burjuva İnkılâbı : 2270 
Burjuva Sınıfı : 2269 
Burjuvazi : 2269 
Bursa : 1451. 1477. 1765. 2189. 2274. 2280. 2287. 

2288 

Bükreş : 2312. 2371 
Bütçe Komisyonu : 1728. 1791. 1792. 1825. 1856. 

1863. 1883. 1884. 1940. 1954. 1955. 1967. 
1968. 1976. 1978. 1988. 1991. 1994. 1995. 
1998. 2015.2018-2023. 2132. 2133. 2149. 2154. 
2157.2160,2163.2167.2168,2170-2172,2182, 
2191 

Büyük Doğu : 1437, 1623 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı : 1334. 1342, 1397, 

1534, 1570. 1577. 1673. 1747. 1749, 1750. 
1752. 1753. 1944. 1996. 2007. 2009. 2047. 
2095. 2119. 2166. 2170. 2203. 2508. 2522. 
2559. 2571 

Büyük Nutuk : 1362. 1370 
Büyükada : 2570 

- C -
C. M. Marcau. Dr. : 1454 
Cahit Zamangil (Trabzon) : 1680. 1708, 2168 
Cami Baykut: 2276, 2282-2285. 2288. 2289, 2313 
Celal Arat : 2348 

Celal Bayar, Cumhurbaşkanı : 1450, 1601. 1603. 
1646. 1862.2113- 2115 

Celal Boynıık (Çankırı) : 1340. 2237 
Celal Nuri (Tekirdağ) : 1927 
Celal Otman (Çankırı): 1538 
Celal Öncel (Urla) : 1540. 2025 
Celal Sait Siren (Hatay): 1680 
Celal Türkgeldi (İstanbul): 1544. 1796, 1908. 1944, 

2026.2134 
Celal Yardımcı (Ağrı) : 1482. 1490, 1545. 1558. 

1559. 1563. 1568. 1572. 1573. 1577. 1578. 
1584-1586.1737, 1741. 1744. 1749. 1753. 1761. 
1768,1797. 1913. 2238, 2336. 2365. 2366. 2402 

Celaleddin Rumi : 1671 
Cemal Kıpçak (Zonguldak): 1426. 1485. 1680. 1964 
Cemal Köprülü (Edirne) : 1962, 2529 
Cemal Reşit Eyüboğlu (Trabzon) : 1823 
Cemal Tunca (İzmir) : 1538 
Cemil Cahit Paşa : 2322 

Cemiyeti Akvam : 1985 
Cemiyetler Kanunu : 1735. 1790. 1794. 1817-1819. 

1826. 1842. 1900. 1902. 1914, 1933. 1991. 
2208, 2223, 2231. 2281. 2410. 2470. 2480, 
2566.2567 

Cengiz: 1672 

Cenubi Amerika : 1866, 2139, 2530 
Cevat Nizami : 1717 
Cevat Ülkü (Aydın): 2548 
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Cevdet : 2313.2314 
Cevdet Baybura (Gümüşhane) : 1538. 1551. 1582. 

1844 
Cevdet Kerim İncedayı : 2042 
Cevdet Soydan (Ankara) : 1360. 1483. 1537. 1736 
Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu : 2343 
Cezmi Türk (Seyhan) : 1456. 1457-1459. 1470. 

1542. 1543. 1545. 1553. 1555. 1557. 1566. 
1591. 1592. 1684. 1706. 1708. 1865. 2152. 
2159. 2160. 2162. 2163. 2168. 2238. 2362. 
2364. 2373. 2382. 2383. 2386. 2388. 2391. 
2396. 2416. 2441. 2459. 2461. 2462. 2469. 
2488. 2490. 2492-2494. 2496. 2504 

Charleston Cumhuriyeti Anayasası : 1852 
Cihat Baban : 1797. 1929, 2388 
Cumhurbaşkanı (Devlet Başkanı. Reisicumhur) : 

1333. 1334. 1354. 1355. 1362. 1363. 1432. 
1433. 1460. 1461. 1465. 1519. 1553. 1577. 
1608. 1628. 1639. 1640. 1864. 1866. 1890. 
1894. 1928. 1952. 1957. 1042. 2055. 2113. 
2115. 2117. 2119.2138.2322. 2342. 2357 

Cumhurbaşkanlığı (Devlet Başkanlığı. Devlet Reisli
ği) : 1601.1925. 2210. 2113 

Cumhuriyet : 1333. 1335. 1336. 1339. 1347. 1351-
1353, 1355. 1356, 1362-1365. 1367. 1377. 1381. 
1388, 1393. 1397. 1402. 1405. 1406. 1414. 
1416. 1422. 1434. 1438. 1461. 1466. 1489. 
1506, 1510. 1511. 1515. 1519. 1525. 1527. 
1552, 1553. 1558, 1592. 1607. 1608. 1623. 
1625. 1669, 1709. 1728. 1781. 1799. 1857. 
1868, 1870, 1872, 1876. 1899. 1902. 1906, 
1908. 1909. 1921. 2043. 2070. 2081. 2094. 
2095. 21 12. 2123. 2178. 2274. 2363, 2374. 
2383, 2384. 2398. 2402. 2419. 2443. 2526. 
2527. 

Cumhuriyet Devleti : 2101 
Cumhuriyet Gazetesi : 1398. 2307. 2308 
Cumhuriyet Halk Partisi (C. H. P. Halk Partisi) : 

1346. 1376. 1378. 1388. 1413. 1420. 1426. 
1433. 1439. 1445. 1449. 1456. 1473. 1474. 
1515, 1517, 1521. 1531. 1532. 1600. 1612. 
1637. 1640.1641.1642.1659.1718-1720. 1722. 
1727. 1729-1731. 1734.1735.1737-1741. 1744. 
1746. 1747. 1749. 1755.1758-1760. 1762-1765. 
1768. 1769. 1771. 1775. 1776. 1778. . 1780. 
1782. 1792-1794. 1799. 1800.1801. 1803-1807. 
1809. 1810. 1812-1815.1819-1828. 1830. 1832. 
1833. 1835-1837. 1839. 1841. 1846, 1849-1856. 
1858. 1859. 1862. 1864-1867. 1869-1875. 1879. 
1880. 1882. 1883. 1889-1892. 1895-1900, 1902-
1907. 1909-1917, 1919-1924. 1927-1929.1931-

1943. 1945. 1948.1950-1954. 1956-1960. 1962. 
1965. 1972. 1975. 1978. 1979. 1984, 1999. 
2000.2001.2003-2005, 2014. 2015.2017-2019. 
2023. 2034. 2037,2040,2042-2046. 2053.2054. 
2056-2080. 2087-2093. 2095-2100, 2102-2107. 
2109-2124, 2137. 2239. 2254. 2261, 2286. 2287, 
2318. 2330. 2332. 2333. 2340. 2357. 2365. 
2387. 2408. 2416. 2417, 2419. 2425, 2442. 
2448, 2455. 2479. 2480. 2485. 2500 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu : 1376. 1797. 1829. 
2098 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti : 1810, 1823 
Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı : 1480. 1695. 1781. 

1878. 1918. 1950. 1956.2119.2136.2252.2460 
Cumhuriyet Meclisi : 2382 
Cumhuriyetçilik : 1800. 2210. 2421. 2528. 2531. 

2573. 2575. 2590. 2591 

- Ç -
Çakmak : 1646 
Çalışma Bakanı : 2133. 2140. 2141. 2143. 2144. 

2146. 2147 
Çalışma Bakanlığı : 2132. 2133. 2138. 2139. 2146 
Çalışma Komisyonu : 2132. 2133. 2149.2163.2171-

2173 
Çamadrovv : 2368 
Çanakkale : 1527. 1668. 1982. 2287 
Çankaya : 1932. 1951. 2006 
Çankaya Köşkü : 2075 
Çankayşek : 1863 
Çar Ailesi : 2367 
Çarlık Rusya : 2219. 2291 
Çatalağzı Elektrik Santrali : 2138 
Çekoslavakya : 1502 
Çerkeş : 1849 
Çerkezler : 2323 
Çetko : 2368 
Çin : 1863.2127. 2139. 2267. 2269. 2413. 2423 
Çin Şeddi : 2372 
Çocuk Esirgeme Kurumu : 1731. 1880. 1923, 1924 
Çorum : 2001 
Çörçil : 1399 

Çubuk : 1583. 1600. 1601 

— D — 
Damga Resmi : 1963. 2028. 2050 
Danıştay (Bkz. Şurayı Devlet) : 1769. 2021. 2181. 

2183. 2185. 2190. 2193. 2198. 2199 
Danışta) Kanunu : 2021 
Darius : 1672 
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Dav i t Tave : 2278 
Degol : 2363. 2364 
Deli Hamit Bey : 2331 
Demidova : 2368 
Demir Muhafızlar Teşkilâtı : 1871 
Demir Perde : 2245. 2246. 2312 
Demokrasi : 1333. 1335. 1347. 1353. 1357. 1360-

1366. 1368. 1375. 1381. 1393. 1394. 1405. 
1407-1409. 1411. 1413. 1414.1416. 1418,1425. 
1428. 1430. 1445. 1450. 1453. 1466. 1467. 
1471. 1500, 1501. 1517. 1520. 1525, 1556. 
1564. 1573, 1600. 1608. 1610. 1611. 1618. 
1621. 1625. 1626. 1628. 1630. 1632. 1633. 
1636. 1638. 1640, 1644. 1645. 1650-1653. 1655. 
1658. 1659. 1670. 1671, 1727, 1749, 1781. 
1782. 1787, 1807. 1822. 1824. 1827. 1838. 
1864-1866. 1872.1878. 1881,1894. 1902. 1903, 
1906, 1909,1910.1912.1919-1921. 1938. 1943. 
1958. 1984. 2000. 2035. 2043. 2056. 2074. 
2085. 2087, 2088, 2097. 2098. 2100. 2102. 
2108. 21 12. 2121. 2123. 2126. 2138. 2203-2205. 
2210. 2211. 2221. 2222. 2299. 2325. 2339. 
2341 -2343. 2350.2355. 2358. 2361. 2363, 2364. 
2374, 2376. 2377. 2386. 2389. 2390, 2397. 
2402. 2421. 2427. 2436, 2444. 2445. 2466-2468. 
2471. 2473. 2482, 2488. 2491-2493. 2499. 2503, 
2520-2522. 2525-2528, 2531. 2573-2575, 2581, 
2582. 2590.2591.2595. 2596. 2603. 2605 

Demokrat İzmir Gazetesi : 1564 
Demokrat Parti Grubu : 1797. 1807. 1823. 1824. 

1838. 2056,2061,2062.2065-2067. 2099, 2110, 
211I .2414. 2416. 2419 

Demokrat Parti Hükümeti : 1719. 2137, 2144. 2159 
Demokrat Parti İktidarı : 1418. 1438. 1479. 1480. 

1618. 1827. 2056. 2065. 2067. 2078. 2081. 
2083. 2084, 2086, 2100. 2137. 2138. 2140. 
2141. 2147. 2344. 2394 

Demokrat Parti. D. P. : 1345. 1385. 1389, 1413. 
1421-1423. 1426. 1436. 1455.1473, 1474,1480. 
1492.1600.1602,1612.1618.1619. 1621-1623. 
1637. 1640, 1647. 1656. 1666. 1722. 1728. 
1736. 1745. 1751. 1752. 1765. 1766. 1777. 
1797. 1803. 1804. 1806. 1807. 1809, 1822-1824. 
1827. 1828. 1833. 1837. 1842, 1864, 1872-1874. 
1882.-1884. 1888, 1891. 1892. 1895. 1896. 
1903, 1906, 1907. 1915. 1929. 1935. 1938. 
1942. 1953, 2001. 2004. 2014. 2015. 2017. 
2038. 2045. 2046, 2054. 2056. 2057. 2062. 

2063. 2066. 2068-2071. 2073-2077. 2079. 2082. 
2085. 2086, 2091. 2093. 2094. 2099, 2105. 
2110-21 13.21 15.21 16.2118-2122.2136.2138-
2140. 2164. 2238. 2239. 2254. 2286. 2326. 
2332. 2340. 2341. 2343. 2345. 2352. 2357. 
2361.2362. 2391. 2393.2394. 2413.2416-2419. 
2442. 2443. 2450. 2460-2462. 2480, 2485. 
2493-2495. 2496. 2522 

Demokratik : 1333. 1345. 1346. 1356. 1358. 1360. 
1365. 1372. 1374. 1388. 1391. 1411. 1413. 
1422. 1444. 1458. 1472. 1475.1530-1532. 1616. 
1618.1619.1624-1626. 1645. 1726. 1806. 1808. 
1838. 1839. 1853. 1895. 1904. 1909, 1910. 
1913. 1938. 1940. 1943. 2054. 2065. 2075. 
2088, 2092. 2111. 2201. 2202. 2206. 2207. 
2266. 2288. 2298. 2299. 2317. 2345, 2346. 
2350-2352. 2356. 2359-2361. 2364. 2373-2381. 
2384. 2385. 2387. 2413. 2432. 2434. 2436. 
2441. 2443. 2444. 2452. 2461. 2468. 2471. 
2475.2488. 2492. 2496. 2529. 2595, 2602. 2603 

Demokratik Rejim : 1343. 1345. 1346. 1812, 1898, 
2112. 2206.2210 

Demokratlar Odası : 1910 
Denizli : 1763 
Derebeylik : 2435 
Determinizm : 2464 
Devlet Bakanı : 2345 
Devlet Şurası : 2179. 2191 

Devletçilik : 1393. 1699. 1707. 1800. 1870, 2081, 
2095.2155. 2435. 2442. 2454. 2479. 2488. 2521 

Devrisabık : 1859. 1895 
Dışişleri Bakanı : 1633. 1634 
Dikmen : 1616 
Dilekçe Komisyonu (Arzuhal Komisyonu) : 1844, 

1845. 1857. 2187 
Dimitrof: 2276 
Divanı Ali : 1815 
Divanı Muhasebat (Bkz. Sayıştay) : 1815, 1919. 

2180. 2190 
Diyarbakır: 1763. 1764. 1933 
Doğan Köy men (Giresun) : 2132. 2154. 2257 
Dolmabahçe : 2322 
Dolmabahçc Sarayı : 1869 
Dopolavoro : 2035 
Droit Constitutionnel : 1395 
Dııguit : 1825. 1826. 1987 
Dumlupınar: 1621. 1668 
Duyunu Umumi) e İdaresi : 1726 
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Dünya Komünist Teşkilâtı : 2221 
Düveli Muazzama : 1347 
Düyunu Umumiye : 1673 

- E -
Ebulüla Mardin : 2061 
Eczacı Vasıf: 2274 
Edinmek Nahiyesi : 1449 
Edirne : 2287. 2394 
Edison : 1457 
Edremit: 1758. 1858 
Ege : 1568 

Ekalliyet: 2253, 2265. 2529 
Ekonomi Bakanı : 2317 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ; 1680. 1702. 1705, 

1712 

Ekrem Alican (Kocaeli) : 1738. 1948 
Ekrem Cenanı : 1760 
Ekrem Hayri Üstündağ (İzmir. Sağ. ve Sos. Yrd. 

Bak.) : 1342 
Elazığ : 1880. 1924 
Elazığ Belediye Başkanlığı : 1880 
Elazığ Halkevi : 1923, 1924.2037 
Elazığ Valisi : 1931 
Elen Devri : 2323 
Emergency Hukuku : 1644 

Emin Kalafat (Çanakkale) : 1535, 1543. 1701. 1750, 
1752. 1753, 1795, 1997. 1998, 2183 

Emin Türkelçin : 2309 
Emperyalizm : 2201. 2263. 2265. 2269. 2305. 2481 
Emrullah Nutku (Erzurum): 1500. 1522. 1528-1530. 

1540, 1545. 1559. 1563. 1573. 1575. 1594. 
1683, 1686. 1687. 1698. 1727, 1734. 1741. 
1748. 1797. 1833. 1847. 1946. 1947. 1950. 
1970. 1986. 1993. 2001-2004. 2009. 2012-2014. 
2025. 2257. 2529 

Engels : 2219, 2298 
Enver Adakan (İstanbul): 2134, 2183 
Enver Güreli (Balıkesir) : 1680. 1683. 1690. 1694. 

1696. 1700.1702. 1704. 2257 
Enver Karan (Erzurum) : 1340. 1343. 1380, 1381, 

1500. 1538, 1562, 1791. 1990. 2166. 2237. 
2257.2505 

Enver Paşa : 1450. 1621 

Ercüment Damalı (Sivas) : 1490-1492. 1494. 1782 
Erdem (Spiker) : 2314 
Ereğli Kömür İşletmesi : 2138 
Ermeni. Ermeniler: 2279. 2296. 2388 
Ertuğrul Akça : 2064 

Erzurum: 1431. 1551, 1914.2331 
Esat Adil Müstecabi (Esat Adil Bey) : 2281. 2283. 

2284. 2288-2295. 2330 
Esat Budakoğlu (Balıkesir) : 1542. 1729. 2257 
Esat Doğan : 2182 
Eskişehir : 1523. 1666. 1692. 1914. 2287. 2309 
Elem Menderes (Aydın) : 1795 
Ethem Vassaf Akan : 1582. 1843. 2505 
Eyyubi :2323 

— F — 

Fahrettin Sayımer: 1873. 1944, 2134. 2151 
Fahri Köşkeroğlu (Niğde) : 1757, 1770. 1946. 2007. 

2008. 2026 
Faik (Akdağmadeni Kaymakamı) : 2340 
Faik Ahmet Barutçu (Trabzon) : 1490, 1491. 1494, 

1496. 1497. 1514. 1521. 1527. 1528. 1530. 
1531. 1735. 1804. 1819. 1823. 1829-1831. 
1839-1846, 1848. 1854. 1857. 1859, 1860. 1871. 
1884.1887.1889-1892. 1896. 1898. 1909.1915. 
2000.2068. 2242. 2261.2353-2355.2358.2362. 
2365.2386.2387.2411,2443.2445-2448.2451. 
2454. 2500 

Faik Üstün (Kırklareli): 1784 
Falih Rıfkı Atay : 1439. 1653. 2019 
Farabi : 1565 
Faruk Erem (Prof. Dr.) : 1655, 2386. 2449. 2452. 

2453. 2468. 2596. 2605 
Faruk İlker (Manisa) . 1784 
Faşist, Faşistler : 1361. 1438. 2035. 2053, 2112. 

2203. 2266. 2330. 2339. 2359. 2361. 2362. 
2364. 2376-2378.2382. 2387. 2389. 2397. 2461. 
2466. 2467. 2481. 2498. 2515. 2521. 2595 

Faşistlik : 2498 
Faşistlik Rejimi : 1827 
Faşizm : 2362. 2436. 2481. 2521 
Faşizm Doktrini : 2376 
Fatih : 1344. 1373. 1444. 1454. 1476. 1630. 1642 
Fatih Medresesi : 1872 
Fedaiyanı İslâm Cemiyeti : 2313. 2398. 2410 
Fehmi : 2283. 2284 
Fehmi Açıksöz (Zonguldak) : 1769. 1770. 1786. 

1944. 1956. 2182 
Fehmi Çobanoğlu (Erzurum) : 2185. 2189. 2249, 

2357.2418 
Fehmi Esat Adil : 2285 
Feodolite : 2435 
Ferdinant (Kral) : i863 
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Ferhan Onat : 1864 

Feridun Ayalp (Urfa) : 1540. 2025. 2133 

Feridun Ergin (Urfa) : 1680 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) : 1797. 1989. 2033. 

2041. 2044. 2046. 2409. 2431. 2441. 2469. 

2471. 2474. 2492. 2507. 2536. 2561. 2562. 

2575. 2576. 2579. 2588 

Ferit Alpiskender (Diyarbakır) : 1343. 1419. 1424. 

1432, 1474. 1491. 1495. 1499. 1500, 1506, 

1536. 1537. 1539. 1737. 1742. 1779. 1797. 

1887. 1891, 2085 

Ferit Ecer (Niğde) : 1534. 1784. 2025, 2188. 2193. 

2421 

Ferit Kılıçlar (Muş) : 1538. 1786 

Ferit Melen : 1804. 1805. 1837. 2184. 2187. 2350 

Ferit Oğuz : 2309 

Ferit Tüzel (Samsun): 1562. 1792. 2025. 2237 

Ferzan Aras : 2062 

Fethi Bey : 1463. 1867. 1869. 2043 

Fethi Çelikbaş (Burdur) : 1542. 1545. 1687, 1689. 

1696. i 700. 1702. 1729. 1732. 1734-1736. 1743. 

1744. 1748. 1750. 1752. 1759. 1761-1764. 1766. 

1767. 1769. 1792. 1795. 1797. 1800. 1801. 

1830. 1834-1836, 1954. 1956, 1957-1960. 1963, 

2003-2006. 2012. 2013. 2016. 2017. 2019. 2085. 

2111. 2134, 2183. 2469. 2472. 2475. 2486. 

2512-2514 

Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu (Manisa) : 1465. 1467, 

1803. 1804, 1834. 1836. 1837. 1843. 2075 

Fikret : 2250 

Fikret Başaran : 1500 

Fikri Apaydın (Kayseri): 1497. 2354 

Filistin : 1689. 1690. 2304. 2388 

Filistin Devleti : 1592 

Finlandiya : 1863 

Firuz Kesim (Samsun) : 1370. 2027. 2029. 2030 

Franko : 1863. 2529 

Fransa : 1460. 1502. 1570. 1663. 1696. 1818, 1824-

1826. 1857. 1870. 2155. 2295. 2306. 2323. 

2363. 2387. 2390. 2392, 2397, 2400, 2424. 

2442, 2458. 2460-2462. 2471. 2481. 2482 

Fransa Matbuat Kanunu : 1508 

Fransız Anayasası : 1454. 1457, 1502, 1823 

Fransız Ceza Kanunu : 1571, 2383 

Fransız Hukuku Beşer Beyannamesi : 1487 

Fransız İhtilali (Fransız İnkılabı): 1801. 1851. 2153. 
2376.2377 

Fransız Sadel : 2273 
Fransız. Fransızlar: 1457. 1759. 1818. 1824. 1852. 

1924. 2295. 2297. 2390. 2400. 2456 
Fransızca : 2267. 2272 
Fransuva II : 1867 
Fuat Hulusi Demirelli (İstanbul) : 1490. 1493. 1506. 

1782. 1803. 1836. 1837, 2106. 2461. 2469. 
2506. 2514. 2515 

Fuat Köprülü (Kars Dışişleri Bakanı) : 1341. 1634. 
1635. 2318. 2329 

Fuat Nizamoğlu (Yozgat) : 1786. 1901. 1944.2182 
Fuat Reşat Baraner: 2303 
Fuat Sayımer (İstanbul) : 1538 
Fuat Seyhun (Ankara) : 2143. 2166 
Fuat Sabit : 2276 
Füruzan Tekil (İstanbul) : 1343. 1381. 1500. 1517. 

1538. 1797. 1908. 1944 

- G -
Galata Kulesi : 1737 
Galiçya: 1982 
Galip Kınoğlu : 1562, 1945. 1949. 1969, 1970 
Garbi Anadolu : 1462. 1869 
Garbi Avrupa : 2127. 2139 
Garp : 1523.2138 

Garp Medeniyeti : 1338. 1351. 1415 
Garplılaşma : 1619. 1669 
GastonJeze: 1816-1818. 1820. 1821. 1825. 1980 
Gazeteciler Cemiyeti : 1 8 7 1 . 1872 
Gazi Lisesi : 1986 
Gazi Yiğitbaşı : 2404 
Gaziantep (Ayntap) : 1760. 2287 
Gelir Vergisi : 1694. 1721. 2143 
Gelir Vergisi Kanunu : 1689 
Gençler Birliği Derneği : 2296 
Gerçek Gazetesi : 2289. 2290. 2295, 2330 
Gerede : 2340 
Grandük Pavel : 2368 
Gutenberg : 1642 
Gülhane Hastanesi : 2333 
Gümrük Resmi : 1965 
Güney Amerika Cumhuriyetleri : 2070 
Gürcü : 2323. 2490 

- H -
Habib Edib Törehan : 1636, 2124 
Habsburg : 1863 
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HacıbayramCamii : I6Ü1 
Hadi Hüsman : 2184. 2191. 2193-2199 
Hadi Üzer (Samsun) : 1965 
Hafız Tahir Efendi : 1449 
Hafta Tatili Kanunu : 2127. 2129. 2130. 2141. 2142. 

2147, 2154. 2158.2176. 2177 
Hakimiyeti Milliye : 1413. 1430. 2389. 2532 
Hakimiyeti Milliye Gazetesi : 1460 
Hakkı Gedik (Kütahya. İşletmeler Bakanı) : 1342. 

2320.2325.2326.2327 
Hakkı Tarık Bey : 1928 
Hakkı Tonguç : 2328. 2329 
Hakkı Turhan : 2190 
Halfeti Tarikatı : 1600 

Halide Edip Adıvar (İzmir) : 1409. 1413. 1417. 
1459. 1465. 1872. 2332 

Halifelik : 2212 

Halil Atalay (İstanbul) : 1538. 2027 
Halil Ayan : 1536. 1537 
Halil İmre (Sivas) : 1680. 2026. 2135 
Halil Menteş : 1799. 1800 
Halil Nuri Yurdakul (Niğde) : 1734. 2257. 2467. 

2468. 2478. 2507 
Halil Özyörük (İzmir. İçişleri Bakanı) : 1341. 1556, 

1567. 1929. 2006. 2432, 2438. 2439. 2463. 
2466-2468. 2486. 2487. 2489. 2496, 2502, 2506. 
2526. 2527, 2531.2534 

Halil Sezai Erkut : 1801. 1804. 1805. 1837 
Halit Bektaş : 2311 
Halit Bey (Ressam) 2274 
Halk Fırkası : 1927. 1928. 2035. 2270 
Halk İştirakiyon Fırkası : 2273. 2278 
HalkOdaları : 1769. 1772. 1773. 1775. 1778. 1791. 

1802, 1803.1813.1835. 1878. 1879. 1910. 1938 
Halk Partisi Ocağı : 1859 
Halkevi: 1731.1733. 1763. 1772. 1773. 1802. 1803. 

1839, 1850,1856, 1859. 1880. 1895. 1906, 1910 
1922-1924, 1966, 1967. 1970. 1971.2047. 2073 

Halkevleri : 1727-1730. 1733. 1736. 1738-1741. 
1746-1749. 1755. 1762. 1765. 1766. 1769. 1775. 

1778. 1780. 1791. 1792, 1793. 1802. 1803. 

1805-1815. 1816, 1818-1822. 1827. 1832. 1835. 
1837, 1840.1842.1851, 1854. 1855. 1866. 1869. 
1871.1873,1878.1879. 1883. 1886. 1889-1891, 

1897, 1899.1902.1903. 1905. 1911. 1912. 1927. 

1931, 1932. 1935. 1936. 1938-1941. 1950-1954. 

1956. 1957.1960. 1961-1963. 1965. 1978. 1984. 

1985. 1995. 2000, 2004. 2005. 2011. 2016. 2019. 
2021. 2028. 2034-2037, 2049, 2050. 2053, 2056, 
2057. 2060, 2062.2066-2068, 2071-2073. 2077-
2079. 2081, 2082. 2087-2091. 2095, 2097-2099. 
2107.2110.2113.2118.2119.2122.2123.2125. 
2279 

Halkodası : 1967. 1968, 1970. 1985. 2028. 2047, 
2049, 2066 

Haluk Ökeren (Tokat) : 1727. 1782. 1833. 2256 
Haluk Şaman (Bursa): 1761, 1764. 1767. 1795, 

1797. 1955. 2134. 2183 
Haindi Bulgurlu (Ankara) : 2025 
Hamdi Koyutürk : 1537. 2256 
Hamdi Orhon (Trabzon) : 1784 
Hamdi Şarlan (Ordu) : 1784 
Hamdi Şamilof : 2284. 2292 
Hamdi Türe (Kastamonu) : 1538. 2184 
Hamdullah Suphi Tanrıöver (Manisa) : 1797, 1844, 

1860,1861,1865. 1866. 1868. 1884, 1926. 1928. 
1975. 1976. 1981-1983. 1986. 1998. 2253.2254, 
2317. 2320, 2322. 2324. 2333, 2388. 2395 

Hamit Ali Yöney (Elazığ) : 1791. 2237 
Hamil Koray (Amasya) 1534. 1680, 1704 
Hamit Şevket İnce (Ankara, Adalet Kom. Sözcüsü): 

1340.1397. 1398. 1402, 1403, 1415, 1437, 1439, 
1441. 1442.1542.1543, 1560. 1562,1565.1570. 
1575. 1576. 1578.1581-1583. 1585. 1586, 1588-
1592, 1735, 1760. 1766. 1771. 1791, 1835. 
1844-1846. 1973-1975. 2019, 2022, 2023. 2192. 
2194-2197. 2237. 2238. 2256-2258, 2348. 2383, 
2395.2406,2407. 2410. 2469. 2477. 2478. 2480. 
2481, 2486. 2555. 2580. 2581 

Hart'Kanunu : 1383 
Harput : 1924 
Hasan Ali : 2252 
Hasan Ali Ediz : 2274. 2307, 2313, 2314 
Hasan Ali Vural (Çorum) : 1590. 1596. 1964. 1965, 

2463. 2524.2571-2573 
Hasan İzzet Dinamo : 2268. 2276. 2277 
Hasan Osma : 1583 

Hasan Polatkan (Eskişehir. Maliye Bakanı) : 1341, 
1951. 1952 

Hasan Remzi Kulu (Tunceli): 2505, 2508 
Hasan Reşit Tankut: 1825 
Hasan Saka Hükümeti : 1935 
Hasanoğlan Köy Enstitüsü : 2309-2311. 2320, 2321. 

2329 
Haşim Alican : 2256 
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Haşim Tatlıoğlu : 2340 
Hatay : 1521,2115.2287 
Hava Kurumu : 1731 
Haydar Bamat: 2276 
Hayrettin Erkmen (Giresun): 1680. 1945. 1972. 

1974, 1978.1980.1987.1994.1996. 2024.2147. 
2154. 2160. 2166. 2167 

Hayri Tosunoğlu (Kastamonu): 1965. 2257 
Hayvan Hırsızlığının Meni Hakkında Kanun : 2235 
Hayvanlar Vergisi Kanunu : 1536. 2512 
Hazine : 1727. 1728, 1736, 1739, 1740. 1747. 1755, 

1763, 1765.1769,1772,1774. 1775. 1779, 1782. 
1783, 1784,1786.1792.1795. 1796. 1802, 1809, 
1810, 1812, 1815.1821.1831-1833, 1839, 1846. 
1856-1858,1882.1890.1892.1893.1904,1905. 
1916.1919.1923.1930.1931,1934.1939, 1941. 
1944. 1951,1952,1956. 1961.1965. 1971-1974, 
1979, 1987-1990, 1993. 1994. 2003-2006. 2013-
2015. 2032.2046.2047, 2050. 2053. 2054. 2060, 
2063, 2068.2071.2078-2080, 2082, 2097. 2098, 
2110.2116 

Hazinei Hassa : 1848 
Helen : 2368 
Heraklit: 1671 
Heyeti Mahsusa : 2189 
Heyeti Mahsusa Kanunu : 2189. 2199 
Heyeti Mebusan : 2383 
Hıyaneti Vataniye Kanunu : 1593, 2274 
Hicaz : 2305 
Hidayet Aydıner (Konya) : 1741. 2527 
Hikmet Bay ur : 1621. 1635, 1657, 2077. 2116, 2122 
Hikmet Elin : 2277 
Hikmet Kıvılcım (Dr.) : 2267. 2284. 2385 
Hiksos İstilası : 2323 
Hiksoslar: 2323 
Hilafet: 1344. 1363. 1369, 1457. 1872. 2407. 2419 
Hilafetçilik : 2258 
Hilafetin İlgası Hakkında Kanun : 1930 
Hilafetin İlgasına ve Osmanlı Hanedanına Ait 

Emlakin Millete İntikaline Dair Kanun : 1917 
Hilmi Ural : 1858 
Himmet Ölçmen (Konya): 2010, 2404, 2471. 2481 
Hindistan : 1763, 2119. 2127. 2139 
Hitler : 1410. 1411, 1442. 1459. 1635, 1636, 1662. 

1720. 1863. 2267, 2357. 2388 
Hitler Rejimi : 1450 
Hitler Yogend Teşkilâtı : 1871 
Hitlerizm : 1442 
Hohanzollern : 1863 
Hollanda: 1696 

Hor Belisa (İngiliz Diplomat) : 1398 
Hristiyan : 2270. 2305. 2529 
Hristiyanlık : 1631. 2323 
Hukuk Beşer Beyannamesi : 1454, 1502. 1505 
Hukuk Devleti : 1766. 1909-1912. 1923. 1931.2018. 

2061. 2068-2072, 2078. 2081. 2087. 2090. 2107. 
2110.2111.2357 

Hukuk Usulü Muhakemeleri ve Harç Tarifesi 
Kanunu : 1790 

Hulusi Köymen (Bursa. Millî Sav. Bakanı) : 1341 
Hügo : 2250 
Hükümet Başkanı : 1472 
Hürriyet Gazetesi : 1725 
Hürriyet İtilaf: 1871 
Hüsamettin Özdoğu : 2283. 2284. 2290 
Hüsamettin Tugaç : 2412. 2413 
Hüseyin Balık (Zonguldak) : 1686, 1695 
Hüseyin Cahit Yalçın : 1665. 1722, 1726. 1766. 

2093.2113 

Hüseyin Fırat (İçel) : 1843. 1921. 2017. 2037 
Hüseyin Nuri Yurdakul : 2025, 2404 
Hüseyin Ortakçıoğlu (Çorum): 1340, 1381. 1484. 

1537.1541. 1562. 1589, 1791, 1885. 1901. 1950. 
1952.1954.2453. 2458,2539-2545, 2551, 2552, 
2559. 2560, 2581, 2585 

Hüseyin Ülkü (Niğde): 1343. 1427. 1534, 2027, 
2029 

Hüseyin Yarbaş : 1601 
Hüsnü Akşit (Denizli): 1755. 1756. 1758. 1762, 

1767 
Hüsnü Türkand (Kocaeli) : 2026. 2257 

- I -
İlgaz : 1849 
Irak : 2296. 2304. 2311 
Irkçılık : 1442. 1461 

- İ -
İbrahim Duygun (Sivas) : 1537, 1541 
İbrahim Kirazoğlu (Kayseri): 1530. 1537. 1768, 

1769.1997, 2004, 2007, 2008, 2404, 2407, 2410, 
2413, 2421, 2514 

İbrahim Subaşı (Antalya): 2504. 2506, 2508 
İbrahim Topçuoğlu : 2289, 2290 
İçişleri Bakanı (Dahiliye Vekili) : 1392. 1404. 1434. 

1627. 1628. 1771. 1776. 1858, 1880. 2037,2042. 
2092 

İçişleri Bakanlığı (Dahiliye Nezareti): 1664. 2213. 
2272. 2273,2329 

İçişleri Komisyonu : 1782. 1783. 1785, 1884 
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İçtüzük (Bkz. Nizamname. Tüzük) : 1378. 1446. 
1447. |478.1483.149ü.1492. 1495. 1497. 1498. 
1500. 1503, 1534,1563. 1564. 1570. 1584. 1639. 
1746. 1748. 1783.1797. 1838. 1884. 1885. 1887. 
1901. 1998, 2001.2024. 2028. 2088. 2164. 2165, 
2168. 2237. 2259. 2353.2355. 2382.2393.2422 

İdarei Örfiye : 1927 
İgor: 2368 
İhsan Altınel (İstanbul): 1538. 2132. 2140. 2172 
İhsan Gülez (Bolu): 2183 
İhsan Gürsoy (Kütahya): 1998 
İhtiyat Subaylar Cemiyeti : 1871 
İkinci Abdülhamit : 1512. 2039. 2040. 2116 
İkinci Cihan Harbi (İkinci Dünya Harbi): 1504. 

1630. 1686, 2069.2127. 2139. 2203. 2264. 2304. 
2305. 2323, 2326.2338. 2371. 2377. 2462. 2531 

İkinci Çar Nikola : 2368 
İkinci Enternasyonel : 2433. 2436. 2438. 2502 
İkinci Kanuni Esasi : 2374 
İkinci Mahmud : 1634 
İkinci Meclis : 2374 
İkinci Menderes Hükümeti : 2357. 2359. 2360 
İkinci Meşrutiyet : 1442. 1512. 2374, 2383 
İktisadî Devlet Teşekkülleri. Devlet İktisadî 

Teşekkülleri. İktisadî Teşekküller : 1757. 1762. 
1765.1772.1776.1779. 1780. 1793. 1879. 1880. 
1918. 1931. 1944. 1945. 1948. 1950-1953. 1966. 
1979. 2011. 2047.2116. 2131. 2135. 2143. 2151. 
2157.2162,2163.2171 

İleri Demokrat Cephe Teşkilâtı : 2282 
İleri Gençler Birliği Teşkilâtı : 2281. 2282 
İleri Jön Türk Derneği : 2398. 2400 
İleri Jöntürkler : 2296 
İlhan Dizdar (Sivas): 1484 
İmar Kanunu : 1932 
İmparatorluk : 1983. 1984 
İnebolu : 2331.2332 
İngiliz Anayasası : 1457 
İngiliz Demokrasisi : 2388 
İngiliz Emperyalizmi : 2287 
İngiliz Hükümeti : 1721 
İngiliz İşçi Partisi (Bkz. İngiltere Amele Partisi): 

2503. 2602 
İngiliz Komünist Partisi : 2601 
İngiliz. İngilizler : 1410. 1532. 1630. 1651. 1721. 

1872. 1889. 2311.2323. 2390. 2444 
İngilizce : 2267 
İngiltere : 1399. 1570. 1630, 1696. 1913. 2296. 

2297. 2323, 2388. 2442. 2444. 2460. 2462. 2471. 
2472. 2503,2521.2602 

İngiltere Amele Partisi (Bkz. İngiliz İşçi Partisi) : 
2472 

İnkılapları Koruma Kanunu : 2415 
İnmoralist : 2465 
İnsan Hakları : 2342 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi : 1454. 1525. 

1536. 1640. 1653. 2103. 2104. 2343, 2492 
İnsan Haklarını Koruma Cemiyeti : 2282, 2288 
İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi : 1851 
İntihabı Mebusan Kanunu : 1458 
İran : 1660. 1721. 1722. 1724. 1863. 2113. 2127. 

2138. 2295. 2302. 2311. 2412, 2598 
İran Kürtleri : 2296 
İrfan Aksu (İsparta): 2404 
İrfan Elin : 2277 
İrlanda Anayasası : 1502 
İrtica : 1352. 1355. 1356. 1362. 1390. 1414. 1435. 

1439. 1511. 1518. 1519. 1521. 1529. 1530, 
1602-1604. 1606. 1607. 1609. 1625. 1628.1641-
1644. 1647.1652.1654-1658, 1659. 1664. 1667, 
1911.1912.2224.2258. 2299. 2304. 2401.2407. 
2408. 2412. 2413. 2416. 2417 

İrticai : 1530. 1928. 2464 
İsa : 1389 
İskandinavya : 1518. 2397 
İskender: 1672 
İslam : 1363. 1621. 1631. 1655. 2304. 2305 
İslam Dini : 1642. 1654. 1658 
İslam Kardeşler Cemiyeti : 2113. 2412 
İslamiyet : 1623, 1655. 1664 
İsmail Aras (Otel Lokanta İşçileri Başkanı) : 1602 
İsmail Aşkın (Bilecik): 1799. 2025 
İsmail Hakkı : 1737 
İsmail Hakkı Akyüz (Tekirdağ) : 1403. 1491. 1493. 

1496. 1498. 1499. 1537 
İsmail Hakkı Çevik (Eskişehir) : 1727. 1833 
İsmail Hakkı Tonguç : 2309. 2310 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı : 1866 
İsmet İnönü : 1388. 1449. 1531. 1605. 1639. 1646. 

1797. 1808-1810. 1814. 1815. 1822, 1827. 1829, 
1830.1847.1848. 1861, 1863, 1866. 1871. 1872, 
1876. 1887-1889, 1894, 1896-1900. 1911. 1912, 
1924-1926. 1928. 1935. 2000. 2040, 2041. 2067, 
2075, 2077.2095. 2098. 2114. 2115.2117.2118. 
2122.2253.2254. 2328 

İsmet Olgaç (Amasya) : 1562. 1791. 1885. 1948. 
2026. 2237 

İspanya : 2529 
İspanya Hanedanı : 1863 
İsrail : 1674 
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İstanbul: 1344.1362,1363. 1373.1410. 1423. 1444. 
1458, 1463, 1470,1568, 1602. 1603. 1605-1607. 
1647. 1651.1763.1836.1872.2072. 2214,2222. 
2272. 2274.2277-2281. 2283. 2284. 2287. 2289. 
2290. 2296. 2307.2308.2310. 2313. 2322. 2331. 
2332. 2343, 2419, 2466. 2476 

İstanbul Adalar Belediyesi : 1850 
İstanbul Hükümeti : 2273 
İstanbul Üniversitesi : 1872 
İstanbul Valisi : 2189 
İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği : 2296 
İstibdat: 1450, 1664, 1781. 1825. 1826. 1895. 2378. 

2383. 2520. 2521 
İstibdat Devri : 2382 
İstiklâl Harbi. İstiklâl Savaşı Bkz. Kurtuluş Savaşı : 

1344, 1415, 1466. 1521. 1658. 1666.2119.2186. 
2188. 2271.2311.2378 

İstiklâl Mahkemeleri : 1399. 1868.2274 
İstiklâl Marşı : 1602 
İstiklâl Mücadelesi : 1413. 1459. 1512. 1610.2085 
İsveç : 2296, 2444 
İsviçre : 1518. 1696. 1870. 2306. 2349. 2387. 2390. 

2397. 2442. 2445.2481. 2482. 2485. 2490. 2602 
İsviçre Borçlar Kanunu : 1959 
İsviçre Ceza Kanunu : 2379. 2387, 2389. 2602 
İş Bankası : 1862, 2119 

İş Kanunu : 2128-2130. 2138, 2147-2149, 2151. 
2152,2154,2155.2159,2166,2168,2169,2172. 
2174-2176 

İşçi Sigortaları Kurumu : 2130, 2139. 2170. 2176 
İşletmeler Bakanlığı : 2154 
İtalya : 1686. 1696. 1827. 1863. 2035. 2096. 2203. 

2304. 2323. 2376,2377, 2397, 2442. 2467. 2470, 
2515 

İtalya Hanedanı : 1863 
İtalyan Ceza Kanunu : 1506. 1508. 1571. 2362. 

2376. 2378. 2387.2424.2437. 2452, 2461. 2467, 
2470 

İtalyan. İtalyanlar : 1674. 2189. 2379. 2382. 2387, 
2433, 2466. 2515 

İtalyanca : 2208 

İttihat ve Terakki : 1450, 1625, 1635. 1726. 1871. 
2384 

İzmir : 1402. 1463-1465. 1564. 1869. 1890. 1927. 
2041, 2136,2174-2176. 2274. 2283. 2287.2290. 
2308-2310, 2330. 2466 

İzmir Suikastı : 2046 
İzmit: 1415.2275.2276.2287 

İzzet Akçal (Rize): 1343. 1538. 1680. 1786. 1948. 
2182. 2563. 2569 

- J -
Japonya : 2203. 2377 
Jel'erson : 1358 
Jojefin : 1867 
Josephe Barlhelemy : 1825. 1826 

- K -
Kaçar Hanedanı : 1863 
Kadıköy : 1765. 2278 
Kadiri Tarikatı : 1601 
Kadiriler: 1600 
Kadro Mecmuası : 2388 
Kafkasya : 1982. 2275 
Kahire : 2304. 2305 
Kalecik İlçesi : 1601 
Kamanef: 2370 

Kamil Gündeş: 1731. 1732. 1755-1757. 1768-1771. 
1779. 1797. 1804, 1837, 1842. 1843. 1884. 1888. 
2037. 2 1 I I . 2 5 1 5 

Kamutay : 1339. 1378. 1487. 1488. 1510, 1535, 
1560. 1562. 1619. 1621, 1633. 1680. 1795. 1797. 
1800. 1861.2113.2114,2120.2134,2183,2226, 
2236,2355.2516 

Kanunî Esasi : 1458. 1634. 2039. 2040 
Kanunî Sultan Süleyman : 1364 
Kanunu Medeni (Bkz. Medeni Kanun): 1736. 1742. 

1992. 1993. 2033. 2037. 2040 
Kapital : 2219 
Kapitalist: 2376. 2386. 2602 
Kapitalizm : 2267. 2385. 2386. 2427. 2438. 2463. 

2487 
Kapitülasyonlar : 1347. 1350. 1673. 1695, 1699. 

1715-1717, 1721. 1726 
Karabük : 1410. 2138. 2278 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları : 2138 
Karacabey : 1449 
Karadeniz : 2042. 2243. 2271, 2276 
Karaköse : 1661 
Kars : 2309 
Karun : 2371 

Kasım Gülek : 1719, 1720. 1763. 1804. 2072 
Kastamonu : 1461. 2043 

Kastamonu Kendiri : 2246 
Katakomba : 2323 
Katolik : 2304 
Kaygay : 2369 
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Kayseri : 1849. 1879. 1897.2287 
Kazım Arar (Çankırı) . 1343, 1418. 1797 
Kazım Topçuoğlu : 2289 
Kemal Demiralay (İsparta) : 1784. 2404 
Kemal Eren (Amasya) : 1534, 1784. 2026 
Kemal Gedeleç : 2322 

Kemal Özçoban (Afyonkarahisar) : 1500. 1682. 
1683. 1737.1779.1782.2257. 2409. 2413. 2415. 
2418. 2440.2441.2448,2469. 2499. 2500. 2572. 
2580. 2582. 2587 

Kemal Pilav oğlu : 1583. 1600. 1601. 1662 
Kemal Tayşi : 2404 
Kemal Tunalı : 1600 

Kemal Türkoğlu (Mardin) : 1542. 1588. 1590. 1680. 
1821. 2135 

Kemal Yörük (Prof.) : 2063 
Kemal Yörükoğlu (Gümüşhane) : 218.3. 2186-2188, 

2190, 2191, 2193.2195.2196. 2199,2530 
Kemal Zeytinoğlu (Eskişehir, Bayındırlık Bakanı. 

1341 
Kemalist : 1480 
Kemalist Rejim : 1339. 1377. 1400. 1402. 1437. 

1438 
Kenan Akmanlar (Çanakkale) : 1795. 2134 
Kenan Çığman (Çankırı): 1531 
Kenan Öner (Prof.): 2288 
Kerim Sadi : 2284 
Keyhusrev : 2323 
Kırım : 2271, 2275, 2276 
Kırımlızade Cemal Bey : 1449 
Kırşehir: 1374. 1405. 1437. 1603-1605. 1628 
Kızıl Gençlik-Komsomol : 2274 
Kızıl İhtilali : 2219 
Kızılay : 1731. 1815. 1973. 1975 
Kirkor Sarafyan : 2278 
Kisve Kanunu : 1381 

Klovis (Frank Oymağı Başkanı) : 2114 
Kocaeli : 2288 
Koçak Hanı : 2045 

Kominform : 2245. 2295. 2306. 2312, 2598 
Komsamol : 1871 
Komünist : 1381. 1441, 1442. 1480, 1603, 1604, 

1609.1611,1628.1629.1656, 1800, 1911. 2206, 
2239, 2242, 2244, 2245. 2247-2250. 2255. 2262, 
2264, 2266, 2267, 2271, 2274, 2276-2278, 2281, 
2283, 2293. 2295. 2296. 2300. 2301. 2303. 
2306-2310. 2330-2332. 2336. 2338. 2340. 2360, 
2368. 2370, 2371, 2386. 2388-2392. 2394. 2395. 

2398. 2399. 2402. 2413. 2416. 2417. 2424.2426. 
2428. 2431. 2432. 2435-2437. 2447. 2455. 2457-
2460. 2462-2464. 2472. 2474. 2475. 2479. 2482. 
2486. 2488. 2489. 2496. 2497. 2502. 2507. 2508. 
2524. 2534, 2537. 2549, 2557, 2558, 2565. 2566. 
2570. 2572. 2579.2581-2584. 2598 

Komünist Enternasyonali : 2238. 2269, 2502, 2600 
Komünist Rejim : 2312 

Komünistler : 2220-2225. 2240. 2243. 2246. 2252. 
2253. 2274. 2275. 2279. 2280. 2282.2290-2292, 
2294,2301. 2305. 2311. 2333. 2335. 2361. 2365. 
2369.2384.2404. 2408. 2410. 2422. 2423.2427, 
2430. 2432. 2438. 2440. 2441. 2452. 2461. 2465, 

2466. 2472. 2473. 2476. 2477. 2490. 2491, 2495. 
250.3. 2520. 2538-2540, 2544-2546, 2548. 2551, 
2554. 2567. 2597, 2600. 2602 

Komünistlik : 2223. 2411. 2414. 2416. 2426, 2427, 
2439. 2443, 2447. 2454-2456. 2461. 2463, 2468, 
2485. 2489. 2490. 2496-2498. 2530, 2539, 2540. 
2542-2544. 2548, 2550-2552, 2555. 2556, 2564, 
2581-2583. 2587. 2588. 2596-2698. 2600. 2601 

Komünitern : 2293 
Komünizm : 1600. 1603. 1658. 1800. 2238-2241. 

2243-2251. 2254-2256. 2258-2263, 2268. 2271. 
2282, 2289-2293. 2301, 2302, 2305, 2306, 2311, 
2314. 2318. 2323. 2324. 2326. 2329. 2330. 2334. 
2336-2338, 2341. 2342. 2347, 2348. 2361. 2362, 
2364.2366.2371-2373. 2386. 2388. 2390.2391. 
2395-2397. 2399- 2402. 2404-2410. 2412-2414, 
2416-2420, 2422-2424, 2428, 2432, 2433, 2466, 
2467, 2469-2472, 2474. 2476. 2477. 2479. 2481, 
2483. 2486-2490. 2492. 2495-2497. 2499, 2500. 
2502-2505. 2520. 2532-2534. 2537, 2540, 2541. 
2544. 2551. 2554-2556. 2565. 2566, 2571, 2577, 
2579 

Komünizm İhtilali : 2367, 
Konsomolskava Pravda Gazetesi : 2305, 
Konstantin (Kral) : 1863 

Konya : 1494, 1656, 1735, 1849, 1957, 2001, 2466. 
Konya Belediyesi : 2004. 
Konya Halkevi : 2011, 2014, 
Koraltan : 2326, 

Kore : 1357, 1718. 1875. 1937. 2244. 2247, 2248. 
2399.2430. 

Köy Kanunu : 1757 
Krenezki : 2271 
Kubilay Abidesi : 1666 
Kudret Gazetesi : 2114, 
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Kumanlar : 2324 
Kuran-ı Kerim : 1526 
Kurtuluş Savaşı (Bkz. İstiklâl Harbi) : 1982. 2089. 

2375. 
Kuvayi Milliye : 1521. 2331. 
Kuveyt: 1721 
Kuzey Afrika : 1600 
Kürdistan : 2224, 
Kürt : 1871 
Kürtçe : 1647 

Kürt Mustafa Harp Divanı : 1647 
Kürtler: 2224. 2323 
Kütahya : 2328 

— L — 
Labur : 2521. 
Labur Hükümeti : 2521. 
Lahey Konferansı : 2437 
Laik : 1333. 1525, 1603. 1647. 1653. 
Laik Cumhuriyet: 1646, 1647. 1650, 1652. 
Laiklik: 1338. 1351, 1355. 1377, 1393. 1416, 1417, 

1455, 1515, 1531. 1601, 1619, 1622. 1643, 
1653, 1654, 1870. 2093. 2233. 2249. 2418. 
2524. 

Lalahan : 1602 
Laskari Kal udi : 2065 
Latif Aküzüm (Kars) : 1340, 2241. 
Latin Yazısı : 1650 
Layisizm : 1393 
Laz İsmail : 2292, 2314 
Lazistan : 2224. 
Lazlar : 2224 
Lenin : 1478, 1863, 2271. 2298. 2299. 2302, 2437, 

2438, 2601 
Leningrad İhtilali : 2271 
Leninist : 2282. 2297, 
Leninizm : 1663, 2267, 2301, 2311 
Leon Duguit: 1395. 1396. 1505 
Liberal : 1800. 1801, 1819, 2357. 2363. 2446. 2454, 

2495-2597 
Liberal Ekonomi : 1673 
Liberalizm : 1800. 2385, 2442. 2479, 
Liyonid : 2368, 
Londra : 2322 
Loretmi : 2477, 

Lozan Muahedesi : (Muahedenamesi) : 1347. 1350 

Lübnan : 1690, 2311 
Lüd'i Bey (Mazbata Muharriri) : 2384. 

Lütfi Karaosmanoğlu : 1456 
Lütfi Tokoğlu (Kocaeli) : 1446. 2182. 2256, 2543. 

2575. 2580 
Lütfıye Güçlü : 2310 

— M — 
M. Tuncer: 2118. 
M. Nermi: 1632. 1650. 1672. 2090, 2095, 2102, 
Maarif Vekaleti (Bkz. Millî Eğitim Bakanlığı) : 

1866. 2036. 2330. 2331, 
Maarif Vekili (Bkz. Millî Eğitim Bakanı) : 2241. 
Mac Artur : 1864 
Macar Millî Kültür Heyeti : 2034 
Macaristan : 2034 
Maden Kanunu : 1682 
Mahmut Bey (Siirt) : 1868 
Mahmut Esat Bozkurt : 1463 
Mahmut Goloğlu (Trabzon) : 1465, 1466, 1542, 

1771, 1797,2380, 
Mahmut Güçbilmez (Bolu) : 1545. 2427. 2431. 

2439. 2441. 2459. 2469, 2476. 2507. 2518. 
2576. 2578, 2586. 2587 

Mahmut Kibaroğlu (Seyhan) : 1784 
Mahmut Makal : 2310 
Mahmut Nedim (Tic. Bak.) : 1872 
Makamı Riyaset (Bkz. Riyaset Makamı) : 1498. 

1762. 1952. 2354. 
Makbule Hanım : 1431. 1592. 1638. 
Makyavelist: 2204. 2348. 
Malatya : 2330 
Malazgirt : 2430 
Maliye Bakanı : 1688. 1701. 1706. 1801, 1803. 

1836. 1837. 1950. 1953, 1956.2194, 
Maliye Bakanlığı : 1673-1676. 1679. 1701. 1703. 

1706, 1711, 1712, 1779, 1784. 1792, 1814, 
1815. 1932. 2032. 2050, 2181, 2182. 

Maliye Komisyonu : 1783. 1784. 1789. 1837. 1884. 
1988. 2020. 2023.2181- 2183. 

Mançer Hanedanı : 1863 
Manifest: 2268 
Manifesto : 2219. 
Manisa : 1601 
Mannerhaym : 1863 
Mans : 1630 
Maraş: 1850 
Mari Luiz : 1867 

Marks : 2219. 2268. 2295. 2298, 2308. 2378, 2385, 
2473. 2486. 2522, 2601 
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Marksist : 2202. 2204. 2273. 2276. 2279. 2282. 

2285. 2297. 2298. 2303. 2307. 2309. 2437. 
2520. 2521 

Marksistler : 2301. 2311. 
Marksizm : 1663. 2204. 2219. 2267. 2291. 2297. 

2299. 2303. 2304. 2308. 2366. 2385. 2436. 
2473. 2486. 2520. 

Mason Derneği : 1793 
Matbuat Kanunu : 2117. 2213. 2214. 2217. 2223. 

2234. 2345. 2358.2382. 2383. 2391. 2480. 
Materyalist Diyalektik : 2267 
Ma.\ BalI : 1725 
Mazarik : 1866 
Mazarik Halk Terbiyesi Müessesesi : 2035 
Mazhar Özsoy (Maraş) : 1482. 1581. 1583. 2192. 

2193. 
Mazhar Paşa : 1872 

Mazhar Şener (Giresun) : 1680. 1705. 1968. 1971. 
1996, 2134. 2257.2469. 

Mecdet Alkin (Kütahya) : 1485. 2188. 2466. 2489. 
Meclis Başkanı : 1460 
Meclisi Mebusan : 1458 

Medeni Kanun (Bkz. Kanunu Medeni): 1367. 1384, 

1404. 1407. 1416. 1417. 1507. 1642. 1646. 
1647. 1650, 1666. 1779. 1790. 1840. 1852. 
1902. 1905. 1947. 1955. 1977. 1978. 1991. 
2001. 2023. 2036. 2059. 2061. 2062. 2433. 
2479. 2567. 

Mehmet Aldemir (İzmir) : 1500. 1538. 1834 
Mehmet Ali Sebük : 2106 
Mehmet Ali Ülgen (Konya): 2135. 2404 
Mehmet Daim Süalp (Siirt) : 1343. 1534. 1572. 

1573. 1582. 1584. 1589. 1680. 1752. 1786. 
1946. 1966. 2001. 2238. 2403. 2404. 2421, 
2478. 2561. 2569. 2579. 2583 

Mehmet Enginün (Edirne): 1541. 1563. 1791. 1964. 
1965. 2237, 

Mehmet Güçbilmez : 2183 
Mehmet Kamil Boran (Mardin): 1340. 1343. 1365, 

1367. 1368. 1375. 1379. 1412. 1436. 1480, 
1540. 1545. 1562. 1797. 1799. 1826. 2238. 
2241. 2422. 2424, 2432, 2452, 2471. 2507. 
2523-2525. 2527. 2528, 2548, 2574, 

Mehmet Özbek : 1500 

Mehmet Özbey (Burdur) : 1582. 1749. 1885. 2203. 
2226.2227. 2522, 2558. 

Mehmet Özdemir (Kayseri): 1482 

Mehmet Yılmaz (Kocaeli) : 1484 
Meksika : 2127. 2139 
Memiş Yazıcı (Erzurum): 1490. 1782. 2257, 
Memurin Kanunu : 1799 
Menemen : 1665, 1666 
Menemen Hadisesi : 1927. 
Meni Müdahale Kanunu : 1736 
Mersin : 1922. 2287 
Mersin Halkevi : 1922. 2037 
Mesut Güney (Çoruh) : 1340. 1562. 1791, 2237 
Meşrutiyet : 1466. 1634. 1635. 2042, 2043. 2373. 

2388. 2398 
Meşrutiyet Meclisi : 2382 
Mevlanakapı . 2092 
Mısır : 1660. 1718. 2113. 2305. 2323 
Mihael : 2368 
Mihri Belli: 2281.2297. 2314 
Millet Partisi : 1413. 1646. 1656. 1657. 1953.2055. 

2076. 2120-2122, 2318. 2334. 2337. 2338, 
2365.2396. 2442, 2448. 2455. 2479. 2500 

Millî Azınlıklar: 2270 
Millî Eğitim Bakanı (Bkz. Maarif Vekili) : 2315. 

2316.2319. 2331 
Millî Eğitim Bakanlığı (Bkz. Maarif Vekaleti) : 

1985. 1996. 2124. 2125. 2280. 2307. 2315. 
2317. 2320. 2325-2327. 2329, 2372 

Millî Eğitim Komisyonu : 2250 
Millî Hâkimiyet : 1353, 1422. 1454. 1501. 1506, 

1797. 1828. 1895. 1898. 1906. 2356. 2375 
Millî İrade : 1409. 1411. 1523. 1627. 1667. 1822. 

1894. 1914. 1922, 1925. 2038. 2078. 2099. 
2100. 2109-2118. 2137. 2286 

Millî Kalkınma Bankası : 1953. 
Millî Korunma Kanunu : 1407 
Millî Meclis: 2383. 2395 
Millî Mücadele : 1335, 1336. 1352. 1374. 1380. 

1388. 1418. 1428. 1459. 1477. 1593, 1716. 

1721. 1726. 1801. 1810. 1908. 1911, 1912. 
2189.2190. 2273. 2292 

Millî Savunma Bakanlığı : 2181. 2190. 2191 
Misakı Millî : 2322 
Mithat Benker (İstanbul): 1491 
Mithat Paşa : 1344. 1475, 1478. 1565. 1634. 2374 
Mithat Sözer (İstanbul) : 1538 
Monarşi : 1501. 1787. 1878 
Montrö Anlaşması : 2115 
Morva : 2368 
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Moskof : 2253, 2338, 2399. 2400. 2430 

Moskof Emperyalizmi : 2555 

Moskoflar: 2252 

Moskova : 2092. 2220. 2221. 2269. 2271. 2273. 

2275. 2278. 2281. 2289. 2290. 2292. 2293. 

2296. 2297. 2304-2307. 2312-2314. 2331. 2341. 

2360. 2408, 2424. 2436. 2437 

Moskova Radyosu : 2290. 2313, 2340, 2341 

Mualla Anıl (Türk Kadınlar Birliği Genel Bşk.) : 

1602 

Muallim Naci : 2039 

Muallimler Birliği : 1776, 1793. 1872. 1879. 1889, 

1891. 1902, 1904. 1974. 1981. 1982. 1987. 

1991. 1993 

Muamele Vergisi : 2154. 2155 

Muammer Alakant (Zonguldak): 1537. 1590. 1782. 

1797. 1823.21 i I .2256. 2416. 2420. 2460 

Muammer Bey : 1958 

Muammer Kösebay : 1600 

Muammer Obuz (Konya) : 1402, 1403, 1500. 1792, 

1840, 1949 

Muğla : 1633 

Muğlalı Mustafa : 1840 

Muhammet : 1389 

Muharrem Tuncay (Balıkesir) : 1758, 1759, 1761. 

1764. 1766. 1767. 1784, 1797. 1840. 1925. 

1956. 1969. 1970. 2017. 2018. 2155. 2158. 

2159. 2161 

Muhasebei Umumiye Kanunu : 1856. 1950. 1958. 

1963, 1980, 1992 

Muhittin Erener: 1594. 1729. 1764. 1797 

Muhittin Özkefeli (Samsun) : 1831, 2257. 2404 

Muhlis Bayramoğlu (Ankara) : 1795. 2134 

Muhlis Ete (Ankara, Eko. ve Tic. Bak.) : 1342, 

1681. 1682. 1689. 1705 

Muhlis Tümay (Manisa) : 1343, 1403. 1404. 1490. 

1545, 1550, 1589. 1737. 1782. 1797. 1901 

Murat Ali Ülgen : 1705. 1735. 1760. 1796. 1797. 

1831, 1876. 1891. 1950. 1952. 1953. 2025. 

2026. 2197. 2184, 2356 

Musa : 1389 

Musaddık : 1721 

Musevi : 2270. 2529 

Mussolini: 1410. 1459. 1636. 1662.1720. 1863. 1871 

Mussolini Rejimi : 1450 

Mustafa Börtlüce : 2284, 2290. 2292 

Mustafa Ekinci (Diyarbakır) : 1343. 1358. 1542. 
1796. 1797. 1844. 1933. 1935. 1996. 1997, 
1976. 1977. 2018. 2019, 2041. 2045. 2134 

Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk. Mustafa Kemal 
Paşa : 1333-1339. 1341-1344. 1346-1356. 
1358-1360. 1363. 1365-1384. 1386-1400. 
1402-1416. 1418-1450. 1452. 1455-1479. 
1481. 1489. 1491. 1496. 1498. 1502-1521. 
1523-1526. 1529-1531, 1534. 1536. 1537, 
1540, 1541, 1545. 1547-1558. 1560-1572. 
1574-1578. 1580. 1583-1586, 1591-1595. 
1597. 1601 - 1613, 1615-1652. 1655. 1658-
1664. 1666-1671, 1726, 1728. 1810. 1811, 
1819. 1820. 1835. 1847. 1866. 1868, 1870. 
1898. 1911-1913. 1918. 1926. 1928. 1932, 
1939. 1940. 2039, 2073, 2075, 2308, 2372. 
2385, 2388, 2398, 2401. 2441. 2451. 2491. 
2493. 2501 

Mustafa Remzi Bucak (Diyarbakır) : 1592. 1596, 
1786. 2182 

Mustafa Reşit Paşa : 1422 
Mustafa Suphi : 2222, 2270-2272. 2275. 2311. 

2313.2331, 2424 
Mustafa Zeren (Erzurum): 1486, 1517, 1797. 2011, 

2024. 2027-2030, 2469 
Mutlakiyet: 1781. 1876 
Mutlakiyet Rejimi : 1825 

Muzaffer Önal (Tokat) : 1989, 2010. 2025, 2029, 
2256. 2574 

Müçteba Iştın (Balıkesir): 2257 
MUdafaai Hukuk Teşkilâtı : 2284 
Müfit Erkuyumcu (Çoruh): 1340, 1953, 1955.2152. 

2166. 2334. 2336. 2386, 2392. 2403, 2403. 
2405. 2540, 2556 

Mükerrem Bey (İsparta) : 1928 
Mükkerrem Sarol (İstanbul) : 1500. 1521. 1522, 

1538. 1753. 1797. 1829, 1858. 1908 
Mümtaz Faik Fenik : 1439, 1605, 1609, 1617, 1619, 

1631. 1668. 2054. 2067. 2072. 2084. 2100 
Mümtaz Kavalcıoğlu (Kocaeli) : 2257 
Münih : 2388. 2466 
Münir Akkaya (Giresun): 1880 
Mürteci : 1603-1604 

Mürüvvet Bilen (Kız Teknik Cemiyeti Başkanı) : 
1602 

Müslüman : 1364. 1665. 2270. 2279 
Müslümanlar: 1620. 1629. 1631. 1655. 1657.2271 
Müslamanlık : 1631. 1665 
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- N -
Naci Berkinsin (Samsun) : 2025. 2522 
Nadir Nadi : 1610. 1650, 1659. 1667, 1669.2067, 

2070,2111,2125. 2380 
Nafiz Körez (Manisa): 1541,2132 
Nahit Pekcan : 2183 
Nakiye Hanım : 1872 
Nsıkşibendiler : 1600 
Namık Gedik (Aydın) : 1749. 1750. 1797. 2132. 

2145.2160-2162. 2165. 2170, 2172 
Namık Kemal : 1373. 1477, 1478 
Namık Zeki Aral : 1724 
Napolyon : 1867, 2323 
Narodnidam : 1871 
Nasreddin Hoca : 1662. 2358 
Nasyonel Komünizma : 2489 
Nasyonel Sosyalist : 2040, 2466 
Nasyonel Sosyalizm : 2379. 2436, 2487. 2489 
Naşit Hsıkkı Ulıığ (Türk Tarih Kurumu Genel Bşk.): 

1602 
Natık Poyrazoğlu (Muğla) : 2238, 2430 
Nazım Ağacıkoğlu (Sivas) : 1500. 1734. 1952. 

2025, 2558 
Nazım Bey (Tokat) : 2273 
Nazım Hikmet : 2267. 2269, 2275. 2276. 2280. 

2284, 2285. 2291-2294, 2296. 2297. 2302. 
2307. 2313. 2314, 2331. 2332, 2389. 2424. 
2426. 2431. 2446.2477. 2482. 2483, 2492 

Nazi : 2466 
Naziler : 2267. 2379 
Nazilli : 2276, 2287 
Nazilli Bez Fabrikası : 2419 
Nazizm : 2430 
Nazlı Tlabar (İstanbul) : 1517, 1538 
Necdet Açanal (Urfa) : 2589 
Necdet İncekara (Ankara) : 1409 
Necdet Yılmaz (Bursa) : 1537, 1784 
Necip Bilge (Niğde) : 1486, 1542. 1594. 1680, 

1748, 1786. 1945. 1947. 1966. 1977. 1980, 
1981. 1987, 1988. 1991. 1994. 1997. 1998. 
2031, 2032, 2427, 2431, 2439. 2452. 2453. 
2455, 2458, 2469. 2480. 2500. 2506. 2535 

Necip Bilge (Niğde) : 2536, 2537. 2539-2541. 2544. 
2553.2559, 2560, 2566, 2567, 2570, 2572 

Necip Fazıl : 1437 
Nedim : 1565 
Nedim Ökmen (Maraş. Tarım Bakanı) : 1342 
Neo-liberal : 2448 
Nevvyork : 1864 

Niçe : 2379 
Nihal Atsız : 1437, 1441, 1442 
Nihat Balyoz : 2277 
Nihat Bay mut : 2278 
Nihat Erim : 1607. 1612. 1626. 1643. 1661. 2060. 

2074. 2104. 2109. 2599 
Nihilistler : 2225. 2244 
Nihilizm : 2209, 2244, 2246. 2470 
Niyazi Berkes : 2310 
Niyazi Ünal Alçılı (Yozgat) : 1340, 1562. 1582, 

1792. 2027 2237 
Nizamname (Bkz. İçtüzük. Tüzük) : 1380 
Norveç : 2444 
Nurcular: 1600 
Nurenberg : 2035 
Nurettin Ertiirk (Sivas) : 1343. 1381. 1434. 1500, 

1537. 1757. 1769. 1948. 1952 
Nuri Bey (Kütahya) : 1868, 1869 
Nuri Göktepe : 2041 

Nuri Özsan (Muğla. Çalışma Bakanı) : 1342, 2135, 
2145. 2160-2162. 2165, 2170, 2172, 2344, 
2345 

Nurullah Tolon : 1602 

- O -
Oğuzuk Mecmusısı : 2307 
Okturva Resmi : 1945. 2036 
Olga : 2368 
Oligarşi : 1501. 1787. 1878 
Olimp Mabutları : 1358 
Orhan Anman (TMTF Başkanı) : 1603 
Orhan Arsal : 2061 
Orhan Ergiider: 2065 
Orkun : 1623 

Orkun Mecmuası : 1437 
Orman Ksınunu : 2041. 2243 

Orta Anadolu : 1661. 2316, 2317. 2565 
Orta Asya : 2466 
Orta Doğu : 1690. 2408. 2490 
Ortaçağ : 1631. 1653, 1659, 1662 
Ortaçağ Skolastiği : 1641 
Ortadoks : 2304 
Ortaşark : 2111 

Osman Bölükbaşı (Kırşehir) 1621. 2337. 2339, 
2342. 2347-2358. 2365. 2366. 2396. 2412-
2415. 2418.2420.2447-2450. 2460. 2500 

Osman Ksıvrakoğlu (Rize): 1542. 2546. 2547. 2556. 
2559, 2560 
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Osman Şevki Çiçekdağ (Ankara) : 1340. 1343. 
1351. 1403. 1471, 1481. 1500. 1542. 1562. 
1579. 1595, 1603. 1779. 1784. 1791. 1797. 
1893. 2022, 2085. 2193-2196. 2237. 2458. 
2469. 2486, 2523, 2551, 2556 

Osman Talat İltekin (Ankara) : 1340. 1562. 1791, 
2236 

Osmanlı : 1475, 1523. 1656, 1657. 1673. 1721, 
1848. 2088, 2089 

Osmanlı Bankası : 1697, 2265 
Osmanlı Devleti : 1445, 1523. 1620. 1641. 1655. 

1717.2081. 2101. 2189 
Osmanlı Hanedanı : 1909 
Osmanlı İmparatorluğu : 1695. 1812. 1917. 1983. 

2291.2397 
Osmanlı Meclisleri : 2043 
Ovenist : 2285 

- Ö -

Ömer Bilen : 1766, 1860, 1861 
Ömer Cevheri (Urfa) : 1540 
Ömer Faruk Sanaç (Elazığ) : 1797, 1923, 2037. 

2134 
Ömer Faruk Toprak : 2276 
Ömer Mart (Çanakkale) : 2197, 2256 

- P -
Padişah : 2383 
Pakistan : 2127, 2139 
Panislavizm : 2322, 2371 
Paris : 1867, 1868, 1985. 2296. 2297 
Parlamenter Rejim : 1825 
Parlamento : 1499, 1728. 1749, 1818. 1821, 1823. 

1826. 1840. 1988. 2202. 2373 
Pastör: 1457. 1630 
Patagonya : 2424 
Peçenekler :2324 
Peron :2530 
Pertev Arat (İzmir) : 2546. 2559, 2560. 2578 
Peru : 2139 
Platon : 1671 
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu : 1480. 1858 
Polonya : 2127, 2139. 2312. 2326 
Portekiz : 1863 
Potkin : 2368 
Prafintern : 2220 - 2222 
Pravda Gazetesi : 2289 
Precis : 1454 
Primo : 1863 

Proleterya : 2267, 2269. 2270. 2299 
Proleterya Diktatörlüğü : 2290 

— R — 

Ragıp Özdemir (Zonguldak) : 2317 

Raif Aybar: 1545, 1549. 1554. 1556. 1558. 1559 

Rami : 2274 

Ramiz Eren (Ankara) : 1484. 1490, 1537. 1782, 

2025 

Rasyonalist : 2466 

Raşit Paşa : 2332 

Rauf Umursal : 2085 

Recep Bey : 1928 

Recep Peker: 1800 

Refet Aksoy (Ordu): 1499. 1840. 1967, 2134. 2157. 

2160. 2163. 2167. 2169, 2171. 2174, 2410. 

2411. 2528, 2531. 2534. 2535 

Refet Paşa : 2332 

Refet Tavaslıoğlu (Denizli) : 2025 

Refik Şevket İnce (Manisa) : 1376. 1380, 1430, 

1431, 1433. 1682. 1734, 1746, 1747. 1749. 

1751. 1774, 1775, 1779, 1783, 1784. 1786, 

1792. 1796. 1797. 1831. 1832. 1846. 1855. 

1873. 1876. 1884. 1893. 1917. 2013. 2014, 

2046.. 2075. 2085. 2106. 2111 

Remzi Birant : 2135 

Remzi Bucak (Diyarbakır) : 1540. 1763 

Remzi Bey (Erkanı Harp Binbaşısı) : 1983 

Remzi Oğuz Arık : 1610. 1797. 1981. 1984. 1996. 

1998.2377, 2388 

Resmî Gazete .2180 

Reşat Fuat Baraner: 2277, 2278. 2280 

Reşat Güçlü (Seyhan) : 2555 

Reşat Nuri Güntekin : 1663 

Reşat Şemsettin Sirer : 2241. 2315-2320. 2325, 

2326,2328-2331, 2333 

Reşit GALİP: 1868. 1928 

Reşit Kemal Timuroğlu (Urla) : 1784. 2257 

Reşit Menteş : 2289 

Reşit Paşa : 1344 

Reşit Tarakçıoğlu : 1537 

Reşit Turgut (İsparta): 1490. 1782 

Rıfat İlgaz : 2276 

Rıfkı Salim Burçak (Erzurum. G. ve Tekel Bak.) : 

1342. 2257 

Rifat Alabay (Konya) : 1490. 1588. 1782. 2427. 

2452, 2458. 2480, 2486. 2505-2507. 2585. 

2587 

Rifat Bey : 1947 
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Rifat Özdeş (Kırşehir) : 1369. 1531. 2025. 2483. 
2511 

Rifat Sivişoğlu (Zonguldak) : 1536. 1786. 1947. 
2000. 2005.2008.2165. 2179. 2180 

Rifat Taşkın (Kastamonu) : 1439. 1571. 2425 
Rivera : 1863 
Riyaset (Bkz. Başkanlık) : 1421. 2157 
Riyaset Makamı (Bkz. Makamı Riyaset) : 1380. 

1573. 2511 
Roma : 1570. 1662. 2297. 2323. 2466. 2515. 
Roma Devri : 2323 
Roma İmparatorluğu : 1525 
Roma İstilası : 2323 
Roma Senatosu : 1565 
Roman : 1565 
Romanof: 1863 
Romanya : 1502. 1863. 2276. 2370. 2371. 2526 
Romen : 2370. 2371 
Romüs ve Romülüs : 1357 
Rospespiyer: 2393 
Rosvelt: 1459 
Ruhi Su : 1864 
Rumeli : 2324 
Rumen : 2367 
Rus : 2241, 2246. 2270. 2271. 2273. 2276, 2288. 

2296. 2302, 2304. 2312. 2322, 2338, 2370. 
2460. 2461. 2491 

Rus İhtilali : 2271. 2272 
Rus Komünist Partisi : 2271 
Rusça : 2241. 2280. 2307 
Ruslar: 2092. 2272. 2275. 2332. 2413. 2426 
Rusuhi B. : 2114 
Rusya: 1450. 1863, 1871. 2245. 2246. 2248. 2267. 

2268. 2270-2272, 2275. 2276. 2297. 2302-
2306. 2310, 2312. 2313, 2322, 2323. 2326. 
2424, 2426. 2436. 2460, 2488. 2521. 2581 

Rüknettin Nasuhioğlu (Edirne. Adalet Bakanı) : 
1341. 1359. 1360. 1487. 1505. 1559. 1581. 
1589, 1593. 2314. 2348. 2364. 2393. 2404, 
2440, 2450. 2511. 2543. 2565. 2581. 2582 

- S -

S. Sururi Nasuhoğlıı (Kütahya) : 1340. 1542. 1792. 
2225. 2237 

Sabahaddin Ali : 1441. 2284. 2306. 2307. 2332 
Sabiha Zekeriya Sertel : 2284. 2285. 2289 
Sabit Novan : 2322 
Sabit Sağıroğlu (Erzincan): 1490. 1491. 1493. 1494 

Sadettin KARACABEY (Bursa) : 2146 
Sadık Aldoğan : 1641. 2120 
Sadık Çakırtepe : 1600 
Sadrettin Ertem : 2307 
Sadri Maksudi Arsal (Ankara) : 1500. 1544. 1545, 

1548, 1563. 1565-1568, 1762. 1866 

Saffet Arıkan : 1869 
Saffet Bey (Katibi Umumi) : 1927 
Saffet Gürol (Konya) : 1586. 1592. 1593. 1755. 

1756. 2174. 2380 
Safiye : 2289 
Sağlık Bakanlığı : 2322 
Sahir Erman : 1615 
Saim Nuri Uray : 2063 
Saim Önhon : 2256 
Sait Bilgiç (İsparta): 1343. 1437. 1442. 2238. 2251. 

2253. 2528. 2530. 2534, 2535 
Sait Bey (Saruhan) : 2383 
Sait Kanlarel (Kastamonu): 1537 
Sakarya : 1668 
Sakarya Muharebesi : 2491 
Sakarya Zaferi : 1887 
Sakız Adası : 2189 
Salahattin Adil. Paşa (Ankara) : 1343. 1402, 1459, 

1465, 1466. 1480 
Salamon Adato (İstanbul): 2529 
Sal azar: 1863 
Salih Fuat Keçeci (İstanbul) : 1538 
Salih Hacıoğlu (Baylar) : 2222 
Salih Kalemcioğlu (Kocaeli): 2257 
Salih Torfilli (Afyon): 2026, 2028. 2030. 2257 
Salim Serçe (Seyhan) : 1340, 1343. 1562. 1792. 

2237 
Saltanat : 1351. 1381, 1388. 1413. 1414. 1466. 

1611. 1669. 1921. 1982 
Saltanat İdaresi : 2124 
Salvador Anayasası : 1502 

Samet Ağaoğlu(Manisa. Devlet Bak.. Başbakan 
Yrd.) : 1341. 1364. 1367. 1368. 1376, 1471. 

1473. 1527. 1766. 1836. 2259, 2260. 2376. 

2388. 2452. 2458. 2459, 2479. 2484. 2488. 

2489. 2496. 2512. 2513. 2534. 2547-2549. 
2553. 2556 

Samih Rifat: 1866 
Sami m Gönensoy : 2062 
Samsun : 1402. 1616. 1625. 2274. 2287. 2288 
Samsun Belediyesi : 1850 
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San Fransisko Andlaşması : 1952 
Sani Yaver (İstanbul) : 1500. 1538. 1749. 2114, 

2115.2119, 2238. 2396. 2397 
Saraçoğlu Hükümeti : 2277 
San Irmak : 2268 
Sarıkamış : 1621 
Sayıştay (Bkz. Divanı Muhasebat) : 1932. 2183, 

2186,2187 
Sebati Selimoğlu : 2278 
Sebilürreşat : 1623 
Seçim Kanunu : 1458. 1805. 1807, 2064. 2375, 

2500 
Sedat BARAN (Çorum): 2256 
Sedat BARI (Seyhan) : 1478, 1797. 1886. 1887. 

2135.2317.2469. 2475 
Sedat Zeki ÖRS (Sivas) : 1699. 2518. 2520. 2521 
Selim : 1344. 1373 
Selim Herkmen (Bursa) : 1538 
Selim Ragıp Emeç (Bursa) : 1381. 1442. 1443. 

1496. 1497. 1538.1591 
Selman Nuri : 2275. 2276 
Sendika Kanunu : 2474 
Senihi Yürüten : 1538,2132 
Serbest Cumhuriyet Fırkası : 1426 
Serbest Fırka : 1463. 1625. 1832, 1867. 1927 
Sevim Tan (Dr.) : 2297 
Sevr Andlaşması : 1651 

Seyfi Kurtbek (Ankara. Ulaştırma Bakanı) : 1342 
Seyfi Oran : 2184 
Seyhan : 1375 
Sezar: 1662 
Sıtkı Atanç (Tokat) : 1534, 1796. 2025. 2026. 2135 
Sıtkı Yırcalı (Balıkesir): 1737. 1741. 1750. 1752. 

1779. 1784, 1797, 1803. 1831. 1836. 1837. 
1853, 1858. 1884. 1962. 1965. 1974. 1976. 
1986. 2085, 2111. 2256. 2354, 2355. 2373, 
2380 

Siirt : 1539 
Siirt Belediyesi : 1850 
Simanaki : 2370 
Sinan : 1444, 1565 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) : 1343. 1367. 1369-
1371. 1375. 1402, 1403. 1409. 1411. 1458. 
1480, 1481. 2033. 2044, 2045, 2425, 2440 

Sivas :2287, 2317.2419 
Sivrihisar : 1849 
Sivrihisar Belediyesi : 1850 
Sokol Teşkilâtı : 1866 

Sokrates : 1670 
Son Telgraf: 1363 
Sosyalist : 2281. 2291. 2310. 2348. 2389. 2427. 

2431. 2436. 2437. 2442. 2443. 2446. 2447. 
2451. 2452. 2456. 2458. 2459. 2461. 2462. 
2468. 2471-2473. 2480. 2482. 2487, 2488. 
2496. 2497. 2504, 2596. 2600. 2602 

Sosyalist Demokrasi : 2286 
Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi : 2274 
Sosyalist Parti : 2282, 2503 
Sosyalistler: 2444, 2503 
Sosyalizm : 2265, 2272, 2290-2292. 2294. 2305, 

2428. 2434-2437. 2439, 2442. 2444. 2447. 
2448. 2458. 2460. 2462. 2463. 2471. 2487. 
2502. 2503. 2520.2600 

Sovyet : 2296, 2304. 2311.2312 
Sovyet İmparatorluğu : 2202 
Sovyet Rusya : 2201. 2263. 2265, 2292. 231 1. 2312. 

2337.2398, 2597 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği : 2238, 2269, 

2270. 2502. 2600 
Sovyetler : 2289. 2473 
Soyadı Kanunu : 1467 
Stalin : 1410. 1662. 1863. 2246. 2284. 2298. 2300. 

2308. 2333.2426.2601 
Stalingrad : 2269, 2276. 2332 
Stalingrad Zaferi : 2220 
Slalinizm : 23 11 
Stalinokrasi : 2520 
Suat Başol (Zonguldak): 1534. 1885, 2024. 2025. 

2137.2150. 2171. 2451 
Suat Derviş : 2276. 2278 
Suat Hayri Ürgüplü : 1535 
Sudan : 1600 
Sudi Mıhçıoğlu (Manisa) : 1541. 1760 
Sultan Ahmet Vak'ası : 2268 
Sultan Mustafa : 1364 
Sultan Selim : 1454 
Sunyatsen : 1863 
Suphi Dönmezer: 2453 
Suriye : 2187. 2278. 2304. 2311 
Süleyman Başkan (Balıkesir): 1784 
Süleyman Fehmi Kalay cıoğlıı (Trabzon) : 2184 
Süleyman Kerman (Afyon): 2257 
Süleyman Kuranel (Gaziantep): 1482, 1537 
Süyelman Nuri Vakası : 2275, 2288 
Süleymaniye Camii : 2281 
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Sümerbank : 1707. 2153 
Süreyya Endik (Çanakkale) : 1343. 1381. 1389. 

1402, 1500. 1524, 1581. 1582. 1797. 2012. 
2015,2019.2025. 2095, 2096. 2238. 2254 

- § -
Şam : 2278, 2305 
Şaman : 2324 
Şapka Kanunu : 1616. 1654 
Şarki Almanya : 2488 
Şarköy : 1849 
Şefik Bakay (Kırklareli) : 1696. 1699. 1796. 2135 
Şefik Hüsnü (Dr.) : 2222. 2272. 2274. 2275. 2278. 

2281-2290. 2292-2294. 2296. 2313. 2314 
Şefik Tugay : 2040 
Şehabettin Kıvılcım : 2283 
Şekerci Löbon : 2274 
Şekspir: 2250 
Şemsettin Günaltay : 1766. 1800. 2043, 2072, 2121. 

2122.2242. 2450. 2451 
Şeriat: 1665. 1669 
Şevket Bilgin : 1646. 2080. 2098 
Şevket Mocan (Tekirdağ): 1376. 1500. 1534. 1538. 

2203. 2219, 2225. 2227. 2229, 2238. 2240. 
2243. 2244. 2251. 2256. 2259. 2260. 2314. 
2334-2336. 2342. 2362. 2373. 2388. 2404. 
2469, 2477-2481. 2492. 2570-2573 

Şevket Mutlugil (Askerî Yargıç) : 2262. 2282 
Şevket Süreyya Aydemir : 2267. 2333 
Şevki Ecevit (Sivas) : 1537. 1541. 1944 
Şeyh Said : 1652, 2305 
Şeyh Sait İsyanı : 2246. 2418 
Şeyhülislam : 1872 
Şeyhülislam Ebüssuud Efendi : 1634 
Şii : 2305 
Şili : 2127. 2139 
Şimali Cermen : 2323 
Şinasi : 2250 
Şurayı Devlet (Bkz. Danıştay): 1770. 1771. 1987. 

2180.2186, 2329 
Şükrü Saraçoğlu : 2039. 204! 
Şükrü Uluçay (Samsun) : 1786, 2182 

- T -
T. C. Emekli Sandığı : 2185 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu : 2198. 2200 
T. C. Merkez Bankası : 1684, 1689. 1692. 1693. 

1703,1711.1815.1951 
Tahran :2304. 2305 

Tahsili Emval Kanunu : 1833, 1849. 2000. 2008 
Tahsin Tola (İsparta): 1784 

Takriri Sükun Kanunu : 1411. 1470. 1471. 2043, 
2273 

Talat Paşa : 1450 
Talat Vasfi Öz (Ankara) : 2021 
Talebe Cemiyeti : 1904 
Taleyrand : 1832 
Tanin Gazetesi : 1362. 1363 
Tanzimat: 1422, 1634, 1655,2382 
Tarık Gürerk (İzmir): 1385. 1500, 1514 
Tarık Kozbek (Konya): 1491 
Tarım Bakanı : 2317 
Tarım Bakanlığı : 2032, 2050 
Tarsus : 2287 
Tass Ajansı : 2290, 2313 
Tatyana : 2368 
Tayfur Sökmen (Hatay) : 1500. 1517 
Tekirdağ : 1850 
Tekkeler Kanunu : 1381 
Teokratik : 1357. 1525. 1529 
Terakkiperver Fırkası : 1832. 1871, 2043 
Teşkilâtı Esasiye : 1799 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu : 1421. 1800 
Tevfik B. : 2114 
Tevfik Dilmen : 2280 
Tevfik Gür (Elazığ Eski Valisi) : 1880. 1922. 1924 
Tevfik İleri (Samsun, Millî Eğt. Bakanı): 1341, 

1765.2327. 2330. 2400 
Tevfik Koral (Trabzon) : 1680 
Tevhidi Efkar: 1363 
Tezer Taşkıran : 1476. 1500. 1797 
Tıp Talebe Cemiyeti : 1602 
Ticani : 1522. 1529. 1601. 1661.2498 
Ti can i Tarikatı : 1654 
Ticaniler : 1515. 1521. 1524. 1574. 1575. 1577. 

1600. 1662. 1664. 1911. 1984. 2252 
Ticanilik : 1601 

Ticaret ve Ekonomi Bakanı (Ticaret ve İktisat 
Bakanı) : 1684. 1706 

Titizm : 2489 
Tokat: 1914 
Toksöz: 1363 
Tonguç Baba : 2318. 2319 

Toprak Kanunu : 1749, 1916. 1994. 2038-2040. 
2457 

Totalitarist Rejim : 1662 
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Totaliter : 1411. 1985. 2079, 2378 
Totaliter Rejim: 1361. 1388. 1411. 1881. 1921 
Törez : 23 13, 2424. 2460. 2461 
Trabzon : 2272 
Trakya : 1450 
Trav ali iste Partisi : 2444 
Troçki : 2601 
Tudeciler : 2598 
Turancılık : 2388 
Türk : 1338. 1339. 1347. 1350. 1352. 1353. 1357. 

1363. 1364. 1366. 1367. 1371-1373, 1376. 
1377. 1381. 1385. 1386. 1388. 1391. 1395. 
1398-1400. 1402. 1404. 1408. 1416, 1420. 
1423. 1424. 1426. 1431, 1432. 1435-1437. 
1444. 1446, 1452. 1455. 1456. 1461. 1465. 
1468, 1470. 1479. 1485. 1509. 1512. 1519. 
1520. 1524. 1454-1547. 1565. 1566. 1569. 
1570. 1602-1605. 1607. 1609. 1921-1623. 
1626, 1627, 1629 1632. 1638. 1639. 1653. 
1655. 1661. 1664. 1666. 1669-1671. 1674. 
1676-1678. 1681. 1682. 1685. 1689. 1690. 
1700. 1709. 1717. 1720 1726. 1800. 1811, 
1812. 1821. 1864. 1866. 1876. 1899. 1902. 
1908. 1910. 1916. 1936. 1953. 1982. 1983. 
1985. 1986. 2039. 2058. 2064, 2066. 2069. 
2070. 2085. 2089. 2090. 2106. 2110-2112. 
2132. 2187. 2201. 2204. 2205. 2210. 2211. 
2226. 2227. 2238. 2246. 2250. 2252-2254. 
2268. 2310. 2322. 2324. 2328. 2332. 2339. 
2342. 2351, 2353. 2366. 2370. 2372. 2385, 
2389. 2392. 2397-2400. 2417. 2418, 2461, 
2466. 2481. 2490. 2491. 2495. 2529. 2530-
2531.2553. 2554. 2581. 2589 

Türk Bayrağı : 1339, 1351. 1357. 1358. 2467. 2596 
Türk Ceza Kanunu. Ceza Kanunu : 1335. 1336. 

1339. 1348-1350. 1355. 1360. 1377. 1381. 
1392. 1394. 1407. 1415. 1416, 1435. 1436. 
1439-1442. 1453. 1455. 1424. 1482. 1484. 
1486. 1489, 1505-1510. 1533. 1536. 1539. 
1541. 1544, 1546. 1549, 1550. 1552-1554. 
1558. 1560. 1561. 1563. 1567-1569. 1571. 
1572. 1576-1581. 1585. 1590. 1591. 1593. 
1595. 1596. 1615. 1620. 1627. 1628. 1653. 
1654. 1963. 2201-2206. 2209. 2210. 2213-
2215. 2217, 2219, 2223-2230. 2233-2235. 
2247. 2252. 2253. 2257. 2262. 2274. 2335. 
2336. 2344. 2345. 2349. 2357, 2359-2361. 
2364. 2365. 2373-2376, 2379. 2381. 2383. 
2384. 2401-2411. 2419-2421. 2423. 2425. 

2432. 2433. 2443-2445. 2450. 2469. 2474. 
2475. 2479. 2484. 2501. 2502. 2504. 2505. 
2508. 2517. 2525. 2526. 2533. 2535. 2543. 
2546. 2548-2551. 2553. 2554. 2557. 2562-
2564. 2566-2569, 2574, 2581-2583. 2589. 
2595. 2597. 2602 

Türk Cumhuriyeti : 1378, 1397. 1400.2123 
Türk Devleti : 1363. 1617, 1654. 1983, 2524 
Türk Devrimi : 1333. 1666. 1670. 1727. 2093 
Türk Hükümeti : 1725 

Türk İnkılabı : 1351. 1377. 1378. 1393. 1406. 1420. 

1443. 1658. 2070 
Türk İnkılapları : 1668 
Türk İslam : 1654 

Türk Kadınları Birliği : 1602. 1871. 1872. 1902. 
1904 

Türk Kanunu Medenisi : 1488 
Türk Lirası : 1701. 1712 
Türk Meclisi : 1565. 1566 

Milleti : 1338. 1339. 1344. 1345. 1347. 1349-

1353. 1357 1359. 1365. 1369- 1377. 1379. 
1380. 1387. 1389. 1391 1393. 1395. 1396. 
1398- 1400. 1403. 1408, 1409. 1415. 1416. 
1418. 1419, 1422. 1424. 1428. 1435. 1437. 
1438. 1444- 1446. 1450. 1452. 1461. 1462. 
1465- 1471. 1474- 477. 1480. 1504. 1513-
1515. 1518- 1521. 1523. 1556. 1558. 1603. 
1605. 1607. 1617. 1623. 1625. 1627. 1632. 
1635. 1636. 1644. 1649 1653 •1655. 1657. 
1664. 1668- 1671. 1717. 1721. 1736. 1781. 
1786. 1824. 1828. 1847. 1864. 1876. 1881-
1884. 1886. 1888. 1891 1893 1896. 1898-
1901. 1912. 1913. 1915. 1918. 1921. 1923. 
1925. 1930. 1931. 1936. 1957. 1962. 1984. 
2016. 2017. 2019. 2042. 2045, 2046. 2072. 
2091- 2094. 2096. 2097, 2116. 2210. 2211. 
2253. 2259. 2322. 2337. 2341. 2356. 2378. 
2394. 2399. 2400. 2423, 2426, 2430. 2440. 
2457, 2483. 2489. 2491. 2492. 2495. 2529. 
2554 

Türk Ocakları : 1727. 1741. 1747. 1776. 1793. 
1794. 1802. 1803. 1809 -1811. 1828, 1833. 
1835. 1844. 1850, 1866-1872. 1879. 1889-
1891, 1902-1905. 1927- 1929. 1938. 1939. 
1955. 1974-1978. 1981. 1982. 1984. 1987. 
1989. 1991. 1993. 1995. 2076. 2124. 2388 

Türk Ordusu : 21 15 
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Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun : 
1684, 1692. 1693. 1704. 1711 

Türk Tarih Kurumu : 1602 
Türk Tayyare Cemiyeti : 1555 

Türkçe : 1474. 1548. 1647.1652. 2289. 2296. 2330. 

2357.2462 

Türkiye : 1339. 1363. 1366. 1375. 1392. 1398. 

1402. 1406. 1412. 1430. 1438. 1454. 1516. 

1535. 1555. 1604. 1609-1612. 1620. 1622. 

1623. 1625, 1626. 1630. 1636, 1642. 1643. 

1650. 1653. 1656. 1660. 1661. 1664. 1667, 

1669. 1675. 1677. 1678. 1682. 1688. 1690-

1692. 1695. 1698. 1700. 1704. 1708 -1711. 

1716. 1720. 1721. 1725. 1726. 1800. 1821. 
1927. 1985. 1986. 2019. 2042. 2055. 2070. 

2112. 2115. 2117. 2127. 2190. 2210. 221 1. 

2222. 2239. 2240. 2244. 2258. 2262. 2269. 

2270. 2272, 2274-2276. 2279. 2284, 2290-
2293, 2295, 2296. 2301. 2305. 2310-2314. 
2317. 2319. 2322. 2325. 2334. 2337. 2338. 
2341. 2342. 2365. 2367. 2373. 2385. 2408. 

2426. 2455. 2458, 2460. 2467. 2481 -2483. 
2485. 2487. 2489. 2490. 2495, 2555, 2597. 
2600. 2601 

Türkiye Büyük Millet Meclisi : 1333. 1334. 1336. 
1338. 1346, 1351. 1356. 1360, 1362. 1363. 

1366. 1367. 1369-1371. 1373. 1376. 1378. 
1381. 1384, 1386- 1391. 1400, 1402. 1404. 

1406, 1408. 1409, 1411. 1413. 1418. 1420-
1427. 1432, 1434. 1435. 1437. 1439. 1447-

1449. 1453. 1458. 1459. 1464. 1467. 1468. 
1471. 1474. 1478. 1479. 1491. 1492. 1496. 

1498. 1499. 1505. 1506. 1510. 1513. 1514. 

1516. 1523. 1524. 1527. 1529. 1536, 1541. 

1544. 1546. 1548. 1550-1554. 1556. 1558. 

1564. 1567. 1568. 1570- 1573. 1576, 1592. 

1595. 1601. 1607, 1608. 1611. 1616. 1617, 

1622- 1632. 1635- 1637. 1639. 1641- 1644. 

1649. 1665-1671. 1673. 1676. 1694. 1704, 

1706. 1709. 1719. 1720. 1722. 1723. 1728. 

1730. 1734, 1737. 1740. 1742. 1743. 1745-
1748. 1750, 1751 . 1753 -1755. 1759 1762. 

1766. 1775. 1777, 1779-1784. 1786. 1787. 

1792- 1794. 1797, 1798. 1800. 1801. 1805-
1809, 1812. 1813. 1816. 1821- 1825. 1828, 

1830. 1831. 1836. 1838. 1839. 1841. 1844. 

1846. 1853- 1855. 1857. 1862- 1864. 1872. 

1873. 1876, 1881. 1882. 1884. 1887. 1888. 

1893. 1903. 1905. 1906 -1909, 191 1 -1913. 

1915- 1917. 1922, 1923. 1925, 1928 -1932, 

1935. 1938. 1941. 1942, 1952, 1956. 1958. 

1959. 1968. 1977. 1987. 1989, 1990. 1993, 

1994. 1996, 2014-2017. 2021- 2023. 2031, 

2053. 2055. 2059. 2061- 2066, 2068. 2069. 

2073. 2074. 2078, 2079. 2081. 2082. 2084-

2087. 2091. 2093 , 2097-2101. 2104-2109. 

21 11. 2116-2119. 2124. 2132, 2133. 2135-

2137. 2140. 2143. 2145. 2146. 2158. 2163. 

2168. 2179. 2180-2182. 2188, 2190. 2191. 

2196. 2197. 2214. 2227. 2238. 2239, 2242. 

2243. 2251. 2252. 2255-2257. 2259. 2261-

2263. 2270. 2272. 2273. 2275. 2286. 2295. 

2316, 2318, 2325-2337. 2339. 2343-2346. 

2050- 2352. 2354. 2358-2360. 2373, 2374. 

2378. 2381. 2384. 2387. 2391. 2394. 2396-

2398, 2400. 2403. 2404. 2406-2410. 2415. 

2416. 2418-2420. 2427. 2442-2444, 2448, 

2450. 2457. 2458. 2460, 2470. 2473, 2485. 

2487. 2491. 2492. 2494. 2497-2499. 2503-

2505. 2512- 2514. 2516, 2518. 2520. 2524. 

2527. 2529. 2533. 2540. 2543. 2546, 2549. 

2551. 2552, 2555. 2557. 2563. 2565, 2566. 

2568. 2578-2580. 2582. 2585. 2596-2599 

ciye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı : 1484, 

1536. 1540. 1541. 1563. 1796, 1885. 1964. 

2225. 2226. 2257. 2373. 2404, 2530 

Türkiye Cumhuriyeti : 1350, 1356, 1394. 1629. 

1631. 1668. 1782. 1866. 2059 

Türkiye Devleti : 2205 

Türkiye Halk İştirakiyim Partisi : 2222 

Türki_\e Komünist Gençler Birliği : 2239 

Türki)e Komünist Partisi. Komünist Partisi. T.K.P.: 

1841 2220.2221.2223. 2224. 2238. 2239. 2264. 

2265. 2267. 2269, 2270, 2272, 2273. 2275. 

2277-2279. 2281. 2283, 2287. 2289. 2292, 

2293. 2296-2300, 2302. 2307. 2311- 2313 

Türkiye Millî Talebe Federasyonu (TMTF) : 1600, 

1602. 1603 

Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi : 2221, 

2281. 2286. 2289, 2290, 2294 

Türkiye Sosyalist İşçi ve Çiftçi Partisi : 2273 

2 6 3 2 



Türkiye Sosyalist İşçi ve Köylü Partisi : 2222. 2272 

Türkiye Sosyalist Partisi : 2221. 2281. 2285. 2286. 

2288-2291. 2294. 2295 

Türkler: 1340-1350. 1354. 1448. 1454. 1455. 1457. 

1487. 1492. 1504. 1507. 1564. 1620. 1635. 

1637, 1641. 1647. 1648, 1716. 1780. 1781. 

1826. 1904. 2033. 2189. 2323. 2324 

Türklük : 1338. 1344. 1347. 1350. 1395. 1398. 

1402. 1435. 1552. 1577. 1632. 1647. 1665. 

2075. 2120. 2555. 

Tüzük (Bkz. İçtüzük Nizamname) : 1543. 1829-

1831. 2019. 2020. 2029. 2461, 2511. 2513. 

2515,2516 

- U -

Uğur Sayar (Tıp Talebe Cemiyeti Başkanı): 1602 

Ukrayna : 2246, 2309 

Ulaştırma Bakanlığı : 1600 

Ulus Gazetesi : 1439. 1718. 1720. 1768. 1806. 1920. 

2019.2090 

Ulus Meydanı : 1602. 2314. 2455 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Kanunu : 

2128.2129,2141.2169, 2176 

Ümran Nazif Yiğiter (Niğde): 1447. 2182 

Urbanya Cemiyeti : 2034 

Uşak : 1762 

- Ü -
Üçüncü Enternasyonal :'2436-2439, 2476. 2502. 

2503.2600, 2601 
Üçüncü Enternasyonalizm : 2433 
Üçüncü Mustafa : 1634 
Üçüncü Napolyon : 2382 
Üçüncü Selim : 1422. 1634 
Ümanistlik : 2465 
Ürdün : 21 13 
Üsküdar: 2278 

- V -

Vacit Asena (Balıkesir) : 1340. 1562. 1791. 1945, 

1966. 1969. 1992. 2022. 2027, 2028. 2236. 

2237. 2335, 2386. 2396. 2404, 2407, 2422. 

2510-2512, 2516, 2517. 2522-2525. 2536. 

2537, 2541, 2561-2563. 2567-2571, 2575-

2576. 2577. 2579. 2582. 2585-2589 

Van : 1661 

Vandalizm : 1357 

Varlık Vergisi : 1686. 1699 

Varna : 2312 
Varşova : 2305 
Vasfi Menteş : 1500. 1510. 2253 
Vasfi Mahir Kocatürk (Gümüşhane) : 2450. 2478 
Vasıf Bey (Büyükelçi) : 1866 

Vasiya : 2369 
Vatan Gazetesi : 1362. 1363. 2106 
Vatikan : 2304 

Vedat Nedim Tör : 2267. 2274 

Vehbi (Konya Milletvekili) : 2384 

Venezüella : 2139 
V ey sal i : 1449 

Viktor: 2370 

Viyana : 2292 
Volvarlar : 2368 

- Y -

Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu : 

1710 

Yahudi : 2529 

Yakın Doğu : 1660. 1726. 1985 

Yalova : 1868 

Yargıtay : 1436. 2111, 2433. 2538 

Yaşar Nabi : 2310 

Yavuz Selim : 1642 

Yeditepe Dergisi : 2290 

Yekalerinburg : 2368 

Yemen Vilayeti : 2397 

Yeni Cephe : 2393 

Yeni Çağ : 1650 

Yeni Dünya Gazetesi : 2271 

Yeni Edebiyatçılar: 2276. 2282 

Yeni Harf Kanunu : 1616, 1654 

Yeni İstanbul : 1650 

Yeni Ses : 2276 

Yenişehirlizade Ahmet Efendi (İzmir): 2383 

Yeredoğ Kişioğlu (Kocaeli): 2132. 2163, 2164 

Yol Vergisi Kanunu : 1536 

Yugoslavya : 1863. 2489. 2526 

Yunan: 1652 

Yunan Ordusu : 1651 

Yunanistan : 1358, 1502. 1525. 1863, 2190. 2268. 

2269 

Yunus Muammer Alakant (Zonguldak) : 1490, 

1493, 1498. 1544. 1545, 1548. 1550. 1563, 

1567, 1744. 1745. 1747-1749. 1813. 1821, 

1825, 1826, 1832. 1918. 1955-1957. 1961, 
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1986-1991. 1998. 2014. 2015. 2419. 2516. 

2554.2555, 2560 

Yurovski : 2368 

Yusuf Akçora : 1866 

Yusuf Aysal (Kütahya): 1738, 1762. 1784. 2139 

Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır): 1343. 1387 

Yusuf Karslıoğlu (Yozgat) : 1582 

Yusuf Kamil Aktuğ : 1381 

Yusuf Kemal Bey : 2042 

Yusuf Ziya Eker : 2388 

Yüzellilikler : 2181-2183. 2187-2189. 2191. 2196 

- Z -

Zafer Abidesi : 1402 

Zafer Gazetesi : 1425. 1449. 1455. 1564 

Zafıraki Efendi : 2383 

Zahit İmre : 2061 

Zekeriya Serlel : 2282, 2288 

Zeki Akçalı (Seyhan) : 1786. 2182 

Zeki Bastımar : 2277. 2280, 2297, 2307 

Zeki Cif (Ankara Şoförler Der. Bşk.) : 1602 

Zihni Betil : 1804. 1837 

Zihni Ural (Çoruh) : 1738, 1740. 1784 

Zinovyef:2370 

Ziya Gökalp : 2491 

Ziya Paşa : 1478 

Zonguldak : 1850. 2043. 2138. 2151, 2274, 2287. 

2288 

Zuhuri Danışman (Bolu) : 1537. 2238. 2349, 2365 

Zühtü Hilmi Velibeşe (İzmir) : 1544, 1779, 1797, 

1847, 1857. 1884. 1888. 1901 
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